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Bevezető gondolatok 
a Hazaé®sz – munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő 

és esélyegyenlőségi programhoz

A szabadkai székhelyű Vajdasági Módszertani Központ a Szülőföld Alap támo-
gatásával 2008 elején, munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő, esélyegyenlőségi 
programsorozatot indított, felsőfokú diplomával rendelkező illetve felsőfokú 
tanulmányaikat végző fiataloknak. A projektvállalkozás Hazaé®sz címmel, a 
belföldön, külföldön végzett fiatal munkanélküliek, pályakezdők elhelyezkedé-
sét, munkakeresését segíti. A program egyik pontja ezért a külföldön szerzett 
oklevelek honosítása, annak vajdasági hasznosítása. A projektum további céljai: 
a régió társadalmi-gazdasági bemutatása, a munkaerőpiac felmérése, a pálya-
kezdő fiatalok információkkal való ellátása. 

E publikációt a következő célcsoportoknak szántuk:

 % Szerbiában és külföldön szerzett felsőfokú diplomával rendelkező fiatalok 
 % jelenleg Szerbiában vagy külföldön felsőfokú tanulmányokat folytató 

hallgatók
 % felsőfokú diplomával rendelkező személyeket alkalmazó cégek, intézmé-

nyek, szervezetek
 % felsőfokú diplomával rendelkező állást kereső személyek 
 % kiemelkedő vajdasági szakemberek, akik szaktudásukkal, tapasztalataik-

kal, tanácsaikkal segíthetik a fiatalok érvényesülését

A program megvalósulása során tudományos elemzés folyt a vajdasági 
tár sadalom keresztmetszetéről, oktatásáról, munkanélküliségéről, gazdasági 
helyzetéről. A könyv első fejezete társadalmi környezetünk leírásával foglalko-
zik. Ezt értékes empirikus szociológiai kutatómunka egészítette ki (kérdőívezés 
és mélyinterjúk), amely a munkakereső fiatalok és a munkaadók álláspontjait 
is tükrözik. A munkaerőpiac felmérésének célja az észak-bácskai munkaadók 
meglátásainak és elvárásainak feltérképezése a munkavállalókkal szemben. Az 
így szerzett információk jelentős orientációs segítséget nyújthatnak a viszonylag 
tapasztalatlan pályakezdő munkavállalóknak.

A Vajdasági Módszertani Központ, e publikációjával kiegészíti a Hazaé®sz 
webportál szerepét, amely nem korlátozódik csak a honosítással kapcsolatos 
szaktanácsadásra. A munkát kereső fiatal szakemberek adatbázisa szintén bön-
gészhető lesz, ezáltal a potenciális munkaerő elérhetővé válik a munkaadó cégek 
számára. 
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Esély és egyenlőség címmel indított tudományos szociológiai kutatómun-
kánk a vajdasági társadalom keresztmetszetéről, oktatásáról, munkanélküli-
ségéről és politikai, gazdasági helyzetéről szól, azzal a céllal, hogy hazavonzza 
azokat a fiatalokat, akik innen származtak el, akik egy lendületben lévő társa-
dalmat Európa felé fognak elmozdítani.

Szabadka, 2008 májusa     A Szerkesztők
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I. A régió jellegzetességei
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1. TÁRSADALMI SZERKEZET – LAKOSSÁGI JELLEMVONÁSOK 
VAJDASÁGBAN1

Vajdaság Autonóm Tartomány (Szerbia északi tartománya) a Pan non-sík ság 
déli területein fekszik. Vajdaság keleten Romániával, északon Ma gyarországgal, 
nyugaton Horvátországgal határos, délnyugaton pedig Bosznia-Hercegovina 
határolja. Vajdaság Autonóm Tartomány tagja az Európai Parlament keretében 
működő Európai Régiók Szövetségének. Emellett társalapítója a Du na–Körös–
Ma ros–Tisza Eurorégió tanácsának, amelynek célja a gazdasági, kulturális és 
környezetvédelmi együttműködés és a fejlődés elősegítése. Vajdaság földrajzát 
a Duna és a Tisza három régióra osztja: Szerémség a Duna, a Száva és a horvát 
határ között; Bánát a Duna, a Tisza és a román határ között; Bácska a Duna, 
a Ti sza és a magyar határ között. Szerémség domborzata változatos, Bácska és 
Bá nát sík terület. 

Közigazgatási szempontból Vajdaság hét körzetből áll: Észak-Bácska, 
Nyugat-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát, Sze rém ség. 
A hét vajdasági körzet összesen 45 községet2 ölel fel. A községek a legkisebb 
közigazgatási egységek, jellemzően egy várost és közvetlen vonzáskörét jelentik, 
de terület és népesség szempontjából igen eltérőek. A 45 község összesen 467 
települést számlál, melyek közül 52 településnek városi jellege van. A lakosság 
túlnyomó többsége a tartomány városaiban koncentrálódik, viszont a mezőgaz-
dasági népesség továbbra is a kistérségeken van jelen. 

1.1. Demográfiai mutatók

A lakosságnak csak kis százaléka él kistelepüléseken: 0,9 él 500 fő alatti te-
lepülésen; 2,2 500–999 között; jelentősebb szám: 8,4 lakik 1000–1999 közötti 
lélekszámú falvakban, a lakosság e része elsősorban mezőgazdaságból él. Jóval 
nagyobb számban képviselteti magát Vajdaság lakossága a 2000–4999 lélekszá-
mú településeken: 1/5-e, azaz 20,3-a; 15,4 lakik 5000–9999 lakosú településen. 
Az összes településhez viszonyítva a városok Vajdaság településeinek 11,13-át 
alkotják, a lakosság túlnyomó többsége viszont éppen ezeken a településeken 
koncentrálódik. Ennek számos oka van. Elsőként említhető a II. világháború 
utáni erős iparosodási folyamat, a mezőgazdasággal foglalkozó kistérségek 

 1  A szerző, Gábrity Molnár Irén az Újvidéki Egyetem, Közgazdaságtudományi Karának és a Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szabadka) rendes tanára és a Magyarságkutató Tudományos Társaság 
elnöke.

 2 Statistički godišnjak Srbije 2005. 75. o. (Szerbia statisztikai évkönyve 2005.)
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erőteljes leépítése. Ma a lakosság nem egész 2/3-a él városban, s vezetnek a 
10 000–49 999 lakosú városok: Vajdaság lakosságának kb. 1/3-a, azaz 28,2 él 
itt. A lakosság további százalékos megoszlása az 50 000–99 999 lakost számláló 
városokban 15,2; a lakosság 1/10-e a tartományi fővárosban, Újvidéken lakik.3

A 100 km2-re jutó település-indikátor4 Vajdaság esetében 2,2, míg a Duna–
Körös–Maros–Tisza Eurorégióban5 ez a mutató 2,8; ezzel szemben Dél-Alföld 
megyéi még ritkábban lakottak (Csongrád megye, Békés megye): a statisztikai 
indikátor 1,3 és 1,4 között mozog. A tartomány etnikumai a következők:

1. táblázat: A Vajdaság nemzetiségi összetétele 2002.  

Nemzetiség fő  %
 szerbek 1 321 807 65,05
 magyarok 290 207 14,28
szlovákok 56 637 2,79
horvátok 56 546 2,78
nem nyilatkozott 55 016 2,71
jugoszlávok 49 881 2,45
montengróiak 35 513 1,75
románok 30 419 1,50
romák 29 057 1,43
bunyevácok 19 766 0,97
ruszinok 15 626 0,77
macedónok 11 785 0,58
ukránok 4 635 0,23
egyéb 55 097 2,71
Összesen 2 031 992 100

Forrás: Szerbia Statisztikai Hivatal adatai 2003.

Ugyanezek az adatok grafikonon szemléltetve.

 3 Uo. 73. o. 
4 Duna–Körös–Maros–Tisza Regionális Együttműködés. Eurorégió kiadványa, 2002, 12. o. 

 5 A DKMT Eurorégiót Magyarország és Románia négy-négy megyéje (Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, illetve Arad, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes) és Vajdaság 
alkotják. Az integráció célja a határokon átnyúló és regionális együttműködés erősítése. A föld-
rajzi és természeti homogenitás az alapja a régiók gazdasági összeköttetésének és nélkülözhetet-
len belső gazdasági együttműködésének, célja pedig, hogy előirányozza az európai integrációs 
folyamatok fejlődését.  
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1. grafikon: Vajdaság etnikai térképe (2002) 

Forrás: Kocsis Károly. MTA Földrajztudományi Intézete Budapest

Tanulságos adatokat mutat a tartomány lakosságának és azon belül a magyar 
lakosság számának alakulása 1948-tól. 

2. táblázat: Vajdaság népességének alakulása 1948-tól 2002-ig

1948 1961 1971 1981 1991 2002

Vajdaság 1 663 212 1 854 965 1 952 533 2 034 772 2 013 889 2 024 487

Magyarok 428 932 442 561 423 866 385 356 339 461 290 207

Bácska 822 195 910 981 960 001 1 010 640 984 511 1 076 438

Magyarok 306 578 318 867 311 379 286 732 256 795 223 081

Bánát 615 788 664 3011 666 559 673 735 680 347 612 845

Magyarok 113 371 1112 785 103 093 911 259 76 629 62 890

Szerémség 225 229 279 683 325 973 350 396 349 031 335 204

Magyarok 8 983 10 909 9 394 7 365 6 037 4 236

Forrás: Szerbia Statisztikai Hivatal adatai 2003.
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Vajdaság lakosainak száma 1948 és 1981 között folyamatosan növekedett. 
Azóta azonban nem történtek jelentős változások a népesség számát illetően. 
A vajdasági magyarok lélekszáma azonban 1961 óta folyamatosan csökken: 
1961-ben 442 561 magyar élt Vajdaságban, számuk 2002-ben pedig már csak 290 
207 főt tett ki. Vajdaságon belül Bácska a legnépesebb tájegység, itt él a legtöbb 
magyar is.

3. táblázat: Vajdaság kistérségeinek népessége 1991-ben és 2002-ben

Körzetek
Lakosok száma 
1991-ben

Lakosok száma 
2002-ben

Index 
1991=100

Észak-bácskai körzet 202 287 199 413 98,6
Nyugat-bácskai körzet 210 372 213 242 101,4
Dél-bácskai körzet 543 185 591 752 108,9
Közép-bánáti körzet 216 251 207 493 96,0
Dél-bánáti körzet 314 321 311 765 99,2
Észak-bánáti körzet 177 351 165 618 93,4
Szerémség körzet 302 600 335 204 110,8

Forrás: Statistički bilten, Beograd, 2002.

Vajdaság kistérségeinek népességében jelentős eltérések vannak. A két nép-
számlálás közötti 10 év alatt Észak-Bácska, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Észak-
Bánát lakosainak száma csökkent, míg Nyugat-Bácska, Dél-Bácska és Szerémség 
lakosainak száma nőtt. Oka az alacsony natalitás és az elvándorlás (emiatt kb. 7 
csökkenés). E körzeten belül Ada és Zenta községekben a legsúlyosabb a lakosság 
fogyása, ahol jelentős a magyarok lélekszáma (kb. 10-kal kevesebb, mint 1991-
ben). A legveszélyeztetettebb község a közép-bánáti Magyarcsernye (a lakosok 
száma 11-kal csökkent). A lakosság számának legnagyobb növekedése a betele-
pítések miatt, a szerémségi körzetben történt (15,8-kal nőtt a népesség). Ahol a 
legnagyobb mértékben nőtt a lakosok száma: Stara Pazova község (21,11-kal). 

4. táblázat: Népsűrűség a Vajdaságban (fő/km2)

Évszám 1991 2002
Vajdaság 93,64 94,48
Bácska 109,9 120,2
Bánát 76,6 69,0
Szerémség 90,9 87,3

Forrás: Euroregion számokban, 2002.
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Az elmúlt 11 évben Vajdaság népsűrűsége növekedett. A legjelentősebb nö-
vekedés Bácskában történt, ahol 1 km2-en 2002-ben 10 lakossal él több, mint 
1991-ben. Bánát népsűrűsége jelentősen csökkent, ma ott egy km2-en átlag 7,6 
lakossal él kevesebb, mint 1991-ben. Szerémség népsűrűsége is csökkent, de nem 
drasztikusan. 

1.2. Vajdasági magyarok 

A 2002. évi népszámlálás adatai szerint Szerbia területén – Koszovó nélkül 
– 295.379, a Vajdaság területén 290.207 magyar élt. A legutóbbi összeírás idején 
a vajdasági magyarság 76,86 -a Bácska, 21,67 -a Bánát és 1,45 -a Szerémség 
területén élt. Hat községben (Településcsoport) – Zentán (Senta), Adán (Ada), 
Magyarkanizsán (Kanjiža), Kishegyesen (Mali Idjoš), Topolyán (Bačka Topola) 
és Csókán (Čoka) – abszolút többséget, további két községben – Óbecsén 
(Bečej) és Szabadkán (Subotica) – relatív többséget alkot. Egyes falvakban, a 
szórványban is többségben él a magyar lakosság. A 2 milliós Vajdaság területén 
– ahol részarányuk megközelíti a 15-ot – gyakorlatilag nincs település magyar 
nélkül.

 Vajdaságon belül a többnyire a Tisza-melléken és Szabadka környékén 
elterülő magyar etnikai blokk községei (együttesen 2 810 km2) Vajdaság 13-
ára terjednek ki. Ezen a területen a magyarság a 18. század dereka óta a la-
kosság abszolút többségét képviseli.6 A jelenlegi közigazgatási beosztás szerint 
Vajdaság területe 7 körzetre7 és 44 községre oszlik. A magyarságot az Újvidék, 
Nagykikinda és Szabadka székhelyű körzetek között osztották szét úgy, hogy 
a vidék magyarjainak 48,9-a maradt a természetes vonzásközpont, Szabadka 
alárendeltségében, 40 pedig Nagykikinda, illetve 11,1 Újvidék körzetéhez 
került.

A Trianon óta szakadatlan betelepítések, a népszámlálási manipulációk, s 
velük párhuzamosan a mesterségesen elsorvasztott magyar intézményrendszer 
következtében a magyarság részaránya jelentősen visszaesett a szerb népes-
séghez viszonyítva. A magyarság népességcsökkenésének okai: a rendkívül 
alacsony születésszám, a folyamatos és erőszakos asszimiláció, a tömeges 
kivándorlás, a katasztrofális elöregedés, a példátlan öngyilkossági hullám, az 
alkoholizmus, az epidemológiai válság, a válások és abortuszok magas száma, a 
vegyes házasságok mellett az ún. jugoszláv népszámlálási kategória.

 6 Bácska, a történeti Bács és Bodrog vármegyék teljes területe a honfoglalástól a 16. század közepéig 
szinte kizárólag magyar lakosságúnak számított.

 7  Okrug
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5. táblázat: A vajdasági magyar népesség demográfiai állapotát mutató 
néhány jelzőszám

Határérték Magyarok

65 évnél idősebb népesség aránya az 
összes népesség százalékában 10,0% 1991-ben

2002-ben
16,59%
19,25%

Átlagéletkor 30 év
1971-ben
1991-ben
2002-ben

37,7 év
41,5 év
43,1 év

Az öregedési index (a 60 évesek és 
idősebbek aránya a 0–19 éves korcso-
porthoz viszonyítva)

0,40
1971-ben
1991-ben
2002-ben

0,743
1,142
1,363

Átlagos gyermekszám 2,3 1991-ben
2002-ben

1,62
1,50 alatt 
(becslés)

Nemzetisége szerint magyar … 1991-ben
2002-ben

339 490
290 207

Anyanyelve szerint magyar … 1991-ben
2002-ben

344 667
284 205

Magyar nemzetiségű és anyanyelvű … 1991-ben
2002-ben

325 396
…

Magát jugoszlávnak valló, de magyar 
anyanyelvű … 1991-ben

2002-ben
14 789
…

Születési ezrelék 14,3 1991-ben
2002-ben

10,68
  9,60

Halálozási ezrelék … 1991-ben
2002-ben

18,89
21,13 
(becslés)

Születés és halálozás egymás közti 
aránya 1,00 1991-ben

2002-ben
0,52
0,50 
(becslés)

Vitális index (0–14 évesek és 60 
évesek és idősebbek aránya) 1,00

1961-ben
1991-ben
2002-ben

1,37
0,71
0,51

Forrás: Lásd Mirnics Károly tanulmányát az MTT kötetben: Oktatási oknyomozó, 38. oldal.
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2. grafikon: A magyarok községenkénti részaránya (2002. évi népszámlálás)

Észak-Bácskában és Észak-Bánátban él a tömbmagyarság. E két régióban 
a lakosság részarányának majdnem a felét (kb. 45-át) alkotja (összes számuk 
itt 165 732). Itt él a délvidéki magyarok 57-a. A többi régió szórvánnyá válása 
elkerülhetetlen. A közösségi érdekeket képviselők mind hangosabban emlege-
tik, hogy az a feladatunk, hogy optimális magyar iskolahálózat segítségével, új 
munkahelyekkel és vállalkozási lehetőségekkel csökkentsük az elvándorlást, s 
mindezzel elősegítsük a nemzeti kisebbség szülőföldön maradását. 

Szabadka a legnagyobb magyar tömb: több mint 57 ezer magyar él a köz-
ségben. Az elmúlt évtizedben a szerbek különösen kedvelt célpontjává vált 
ez a határ menti, 1961-ig abszolút magyar többségű nagyváros. A művelődési, 
oktatási és kulturális központként működő Szabadkán a magyarok már nem 
képviselnek abszolút, csak relatív többséget. A magyar érdekeltségű önkor-
mányzatok képviselik a régió tömbmagyarságát (Szabadka, Kishegyes, Topolya, 
Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Csóka, Óbecse), míg a többi magyar lakosú község 
igyekszik megőrizni a nemzeti megmaradáshoz oly fontos oktatási, művelődési 
és egyéb érdekszempontokat.
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1.3. Migrációs hullámok

A korábbi időszakok kivándorlási hullámairól tudjuk, hogy a két világhábo-
rú között, az 1918–24-es időszakban 45 000 magyar értelmiségit, közigazgatási 
alkalmazottat, birtokost és tőkést utasítottak ki az országból, 1921–29 között 14 
442-en vándoroltak ki Amerikába. Itthon maradt a földnélküli magyar paraszt 
(a magyarok 44-a), ők lettek az idénymunkások, kubikosok, napszámosok 
és cselédek. A szegény falvakból több ezer magyar költözött be városba, még 
Belgrádba is (egy időben, a fővárosban 30 000 magyar élt). A munkakeresés 
során a vajdasági magyarok bányákba, turistaközpontokba stb. is eljutottak. 
Az értelmiség egy része csakis az ország déli részein kapott állást. Az 1920 és 
1941 közötti földreform keretében százezer szerb parasztcsaládot telepítettek 
Vajdaságba (családonként 5 ha-t kaptak, a hajdani magyar földbirtokosok föld-
jeit is). A II. világháború alatt megkezdődött a délszláv kolonisták (betelepítet-
tek) kiűzése és a bukovinai csángók betelepítése.

A II. világháború után Jugoszláviából a többi kelet-európai államhoz viszo-
nyítva átlagos mértékben távoztak azok, akik nem értettek egyet az új, kom-
munista rezsimmel. Mintegy harmincezer magyar elköltözött, de egyes adatok 
szerint húszezer vérbosszú áldozata lett, köztük ártatlanok is (1945 őszén). 
Voltak, akik a szülőföld elhagyása mellett döntöttek, de az országhatáron belül 
változtattak lakóhelyet. 

A titói korszakban a jugoszlávok tömeges külföldi munkavállalása több 
évtizeden át szociális, gazdasági, erkölcsi, politikai és kulturális okokkal ma-
gyarázható; az utóbbi évtizedben mindehhez csatlakozott a háborús és válságos 
társadalmi helyzet is. A jugoszláv lakosok (köztük a magyarok) kivándorlása 
három évtizede tart. Ennek első hulláma, illetve a fejlett tőkés országokban 
való ideiglenes munkavállalás 1965 után kezdődött, egy (viszonylagosan siker-
telen) társadalmi-gazdasági reformfolyamat beindításakor. Az állam a határok 
megnyitásával, új gazdasági és rendszerbeli intézkedésekkel kívánta megoldani 
az agrárlakosság túlnépesedésének, a munkanélküliségnek és a szakképzetlen 
munkaerőnek a problémáját. Az áramlás iránya a nyugat- és közép-európai 
országok: NSZK, Ausztria és Franciaország. A nyolcvanas évek végéig a ki-
vándorlás anyagi indíttatású volt, tehát gazdasági migrációról beszélhetünk. A 
kilencvenes években változott az ok: a távozás politikai és pszichológiai jellegű; 
a háború és a katonai mozgósítás veszélye, valamint a félelem háború sújtotta vi-
dékeken új dimenziót ad a jugoszlávok kivándorlásának. A távozás tömeges volt, 
fiatal szakemberek, egész családok települtek át azokba az országokba, amelyek 
hajlandóak menekültként vagy politikai, illetve gazdasági bevándorlóként befo-
gadni őket (Kanada, Ausztrália, Németország, Magyarország stb.). 

1961 után elkezdődött a lakosság folyamatos külföldre távozása, és attól 
kezdve egyre nőtt az ideiglenesen külföldön munkát vállalók száma. 1965-től a 
gazdasági migráció szervezetten folyt, a munkaképes lakosság mind tömege-
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sebben távozott. A rendszer azt várta ettől, hogy rendbe jönnek a kedvezőtlen 
gazdasági folyamatok, az országnak haszna származik a visszatérők vagyonából. 
1965-ös gazdasági reform meghirdetett közvetlen célja a gazdálkodás felélén-
kítése, a foglalkoztatottak improduktív munkájának megszüntetése, az állami 
gazdasági fejlesztési tervek befolyásának csökkentése volt – s mindez a piac 
kereslet-kínálat gazdasági törvényszerűségének bevezetésével, valamint a hitel- 
és pénzügyi rendszer reformja révén. A nyugat-európai országokban ekkor 
viszonylag magas volt a gazdasági fellendülés, s nagy a kereslet a szakképzetlen, 
betanított és olcsó munkaerő iránt. A reformerők elképzelése szerint a szakkép-
zetlenek, munkanélküliek távozásával csökkenni kellett volna a mezőgazdasági 
túlnépesedésnek, javulnia a munka minőségének, és a külföldről visszatérő 
munkások révén enyhülni kellett volna az egyes régiók között a gazdasági fejlő-
désben mutatkozó aránytalanságoknak.

A belső vándorlásokhoz képest a tartomány területét elhagyó, többnyire 
külföldre irányuló külső migráció súlyosabb veszteségeket okozott az itteni 
magyarságnak, mint az asszimiláció. Kocsis Károly számításai szerint a magyar 
migrációs veszteség 1948–1991 között 69 193 fő volt, melyből 25 228 az 1980-as 
évekre esett. A nyugati munkavállalás lehetőségével és a jugoszláv gazdasági 
válság kibontakozásával összefüggésben, az akkor még csak ideiglenes jelle-
gűnek, csupán munkavállalási célúnak gondolt első nagy kiáramlás 1965–1970 
között történt: 16 627 magyar, a tartományból származó vendégmunkások 
27,5-a vállalt munkát Nyugaton.8 Legtöbb magyar a szabadkai, újvidéki, topo-
lyai, zombori és adai községekből kelt útra, legnagyobb arányban a bánsági és 
bácskai nyelvszigetekről. 

A kilencvenes években a háború közelsége és a háborús veszélyeztetettség 
következtében a Nagy-Jugoszlávia területén a migráció nagymértékben meg-
változtatta a lakosság nemzetiségi és szociális összetételét. A lakosság veszé-
lyeztetettsége miatt tömeges és gyors menekültáradat indult meg az országon 
belül és külföldre is. A huszadik század végén a bombázások előzményei és kö-
vetkezményei (elszegényedés, mozgósítás, bizonytalanság) betetézték a tömeges 
emigrációt. Mérsékelt becslések szerint az utóbbi tíz évben kb. 50 000 magyar 
vándorolt ki Vajdaságból, de van, aki ennél többre becsüli a külföldön élők szá-
mát. A Szerbiából távozó magyar emigránsok kezdetben, célországként, kevés 
kivételtől eltekintve, európai országot választottak: Németország, Ausztria, 
Svédország és Franciaország, s kisebb számban indultak Európán kívüli ország-
ba, például Kanadába. Érdemes megemlíteni, hogy legújabban, amikor az euró-
pai országokat ellepték a menekültek és vendégmunkások, emigránsaink nem-

 8 Bukurov, B.: 1977 Etnička struktura radnika koji su na privremenom radu u inostranstvu. Zbornik 
radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić” 29.  135–156. o.
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igen válogatnak, oda mennek, ahol befogadják őket: Kanadába, Új-Zélandra 
vagy éppen Ausztráliába9. 

Fontos tényező a külföldre távozók esetében ma is a szegénység, a munkanél-
küliség, a reformok elmaradása, ami egyirányúvá teszi e törekvéseket. A magyar 
szakemberek külföldre távozását – az agyelszívást – serkentette a szakemberek 
tudásának, tehetségének kihasználatlansága, a tudományos kutatás kedvezőt-
len helyzete, az elégtelen befektetések az újításokba, találmányokba, az anyagi 
megbecsülés hiánya. Ugyanakkor az egyesült Európa új, kreatív törekvéseknek 
adott mind nagyobb teret, ahol tehetséges szakembereink versenybe állhattak. 
A leszűkült szociális-kulturális kisebbségi élet- és fejlődési tér lehetetlenné tette 
a megfelelő hagyományőrző életmód megtartását, megnyirbálta az anyanyelvű 
oktatást (óvodától az egyetemig). A politikai emigránsok a kilencvenes évek 
elején jelentek meg, általában arra hivatkoztak, hogy nem akarnak eleget tenni 
a katonai behívónak, alapvető polgári jogaikat érzik veszélyeztetve kisebbségi 
nemzethez tartozásuk miatt. A magyarok többsége nem érezte szükségét, hogy 
részt vegyen a délszláv viszály bármely formájában. Végül nem feledkezhetünk 
meg a pszichológiai tényezőkről sem: a háborútól, a mozgósításoktól való fé-
lelemről, továbbá a gazdasági zárlat okozta nyomasztó helyzetről, amelynek 
következtében Szerbia gazdasága sokáig nem fog talpra állni. Mindez a kilátás-
talanság, a tehetetlenség érzését váltja ki az emberek többségéből. 

1990 és 1993 között, majd 1995-ben több mint 270 ezer menekült telepedett 
le a tartományban, ami az összes szerbiai menekült 40-a, Vajdaság lakossá-
gának pedig 13-a. A menekültek 92-a szerb nemzetiségű volt, akik a délszláv 
háborúk során több hullámban érkeztek Horvátországból, majd Boszniából. 
Elsősorban Bácska délnyugati részén és a Szerémségben telepedtek le, valamint 
a nagyobb városokban. A menekültek száma Újvidéken 25 000, Rumán 6-8000, 
Zomborban, Pancsován, Indjiában, Szabadkán 6000 fő. Az 1990-es évek elején 
Szerbiából mintegy 200 000 fiatal szakember távozott. A kivándorlás Vajdaságból  
volt a legnagyobb arányú, noha ez az ország gazdaságilag legfejlettebb része. Itt 
is elsősorban a fiatalokat és a magyarokat érintette, akik a katonai kötelezettség 
és a háborús veszély elől, valamint gazdasági okokból távoztak. Emiatt a helyi 
magyarság termékenysége erősen lecsökkent. 

 9 Lásd: G. Molnár Irén tanulmányát: Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói – migrációk; tanul-
mány a Kistérségek életereje – Délvidéki fejlesztési lehetőségek kötetben, Szerk. Dr. Gábrity 
Molnár Irén és Ricz András, Kiadó: Regionális Tudományi Társaság Szabadka, 2006. 57-71. oldal
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1.4. Az aktív népesség összetevői, jellemzői és szerkezete10

Vajdaságban az aktív népesség összetevői a következők: 

% törvényesített, szerződéses munkaviszonyban vagy másként foglalkozta-
tottak és szabad foglalkozásúak, 

% munkanélküliek, 
% katonák, rendőrök, 
% bebörtönzött és más kényszerhelyzetben lévő személyek. 

Az aktív népességre a gyors elöregedés jellemző az 1953–2002-es időszakban. 
Csökkent a fiatal 15–30 éves korcsoportokhoz tartozók, növekedett a 30–50 éves 
korcsoportokhoz tartozók száma. 1981-ben a 25–35 éves aktív népességi korcso-
port aránya az összes aktív népességben 30,0 volt, a 35–55 éveseké pedig 34,0. 
Ez az arány 2002-ben 23,9-ot mutatott a 25–35 évesek és 42,2-ot a 35–55 évesek 
korcsoportjában. Vajdaságban belátható időn belül munkaerőhiánnyal kell szá-
molni. A rejtőzködő emberi erőforrásokat mozgósítani és átcsoportosítani kell 
utólagos pótképzéssel, átképzéssel, továbbképzéssel, vagy máshonnan kell mun-
kaerőt hozni. A népesség elöregedése sürgős intézkedéseket tesz szükségessé11.

Szerbiában a mezőgazdaság, halászat és erdőgazdaság a statisztikai kimuta-
tásokban primáris, az ipar, bányászat, építőipar és kisipar szekunder, a szolgálta-
tások tercier besorolásúak. Az aktív népesség zöme előbb áttevődött a primáris 
gazdasági tevékenységből a szekunder gazdasági tevékenységbe (1953–1971 kö-
zött), onnan pedig a tercier tevékenységekbe (1971–1991 között). Az 1953–1991-es 
időszakban az aktív népesség gyors ütemben szabadult meg a nehéz mezőgaz-
dasági kézi munkától. Vajdaságban 1991-ig az aktív népesség 35,8-a hagyott fel 
a mezőgazdasággal és ipari jellegű foglalkozásokba kezdett. Az iparosodás és 
iparosítási gazdaságpolitika kezdeti szakaszában a mezőgazdasági népesség volt 
az, amely az ipar és később a szolgáltatások számára biztosította a szükséges em-
beri erőforrást. A 2002. évi népszámlálás szerint, a vajdasági mezőgazdaságban 
már ugyanolyan volt a szakképzettségi szint, mint az ipar legtöbb ágazatában. 
A mezőgazdasági népesség átrétegeződése az 1991–2007-es privatizációs időköz-
ben hatalmas méretekben felgyorsult, amelynek következtében 20 000–60 000 
hektáros, szerb kézen lévő földtulajdonok jöttek létre Vajdaságban. A munkaerő 
jelentős arányban magyar és más nemzeti kisebbség.

 10 Lásd. Mirnics Károly tanulmányát: Vajdaság és a magyar nemzeti kisebbség népességének gazdasá-
gi szerkezete és változásai (1953–2002), In: Regionális erőnlét, mtt kötete, 2008.

 11 U.o.
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6. táblázat: Az aktív és az aktív kereső (foglalkoztatott) népesség változása 
nemzetiségek szerint 1961–2002 között12

Összes 
népesség
(000)

Aktív 
népesség
(000) 

Aktív kereső 
(foglalkoztatott) 
(000)

Az aktív keresők százaléka

% az összes 
népességben

% az aktív 
népességben

Vajdaság
1961 1854 816 400 21,6 49,0
2002 2031 912 701 34,5 76,9
Szerb
1961 1018 441 216 21,2 49,0
2002 1322 600 457 34,6 76,2
Horvát
1961 145 66 37 25,5 56,1
2002 77 33 26 33,7 78,8
Szlovák
1961 74 33 11 14,8 33,3
2002 57 26 21 37,5 80,8
Montenegrói 
1961 35 12 9 25,7 75,0
2002 35 16 12 34,3 75,8
Magyar 
1961 443 198 102 24,4 51,1
2002 290 126 102 35,2 81,1
Román
1961 57 30 4 8,0 14,3
2002 30 13 11 36,7 84,6

Forrás: Demografska kretanja i karakteristike stanovništva Jugoslavije prema nacionalnoj pripadnosti. 
Centar za demografska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd 1978. – Za internu upotrebu, 

445. o. – Etnički mozaik Srbije prema podacima popisa stanovništva 2002. Ministarstvo za ljudska i 
manjinska prava Srbije i Crne Gore, Beograd 2004, 155–263. o.

 12 U.o.
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Az adatok alapján az 1961–2002-es időszakban a szerb nemzetiségű összes 
népesség és aktív népesség a harmadával növekedett, az aktív kereső népesség 
száma megkétszereződött. A szerbek az aktív kereső népesség arányát (az összes 
népesség 33-os növekedése ellenére is) 21,2-ról 34,6-ra növelték; magában 
az összes aktív népességben pedig 49,0-ról 76,9-ra. A szerb aktív népesség 
kétharmada 2002-ben gazdaságilag foglalkoztatott volt. A többi nemzetiség 
esetében ellenkező népmozgás zajlott le. Mindegyik nemzeti kisebbség egy 
része kivándorolt, vagy csökkentette a vállalt gyermekek számát. A magyar 
aktív népesség száma több mint 33-kal csökkent. Ugyanakkor az aktív keresők 
száma nem változott. Az egyharmadával csökkent aktív népességben viszonylag 
megnőtt az aktív keresők száma; arányuk csaknem azonos lett a szerbekével. 
Valójában ennek az eredménye: az egész és aktív népesség 30–40-ra csökke-
nése, az ingázás a falusi lakhely és a távoli, szerb környezetben kialakított ipari 
központok között. 

7. táblázat: Szerb és magyar aktív kereső népesség foglalkozás szerint
(2002. évi népszámlálás)13

Szerb Magyar
Szám Szerkezet % Szám Szerkezet %

Összesen 457 436 100,0 102 794 100,0
Törvényalkotó, közigaz-
gatási- gazd. vezető 22 157 4,8 2679 2,6

Szakember (önálló értel-
miségi) 32 309 7,1 3985 3,9

Szakmunkatárs (beosztott 
értelmiségi) 84 187 18,4 13 275 12,9

Irodai dolgozó 32 007 7,0 5 205 5,1
Szolgáltató és kereskedelmi 
foglalkozású 56 105 12,3 8425 8,2

Mezőgazdasági 
magántermelő 59 718 13,1 24 978 24,3

Kisiparos 52 538 11,5 14 792 14,4
Gép- és gépsor-kezelő és 
-szerelő 65 743 14,4 15 913 15,5

Elemi foglalkozás 39 773 8,7 12 635 12,3
Egyéb 12 899 2,8 910 0,9

Forrás: Etnički mozaik Srbije prema podacima popisa stanovništva 2002. Ministarstvo za ljudska i 
manjinska prava Srbije i Crne Gore, Beograd 2004., 192–193. o. 

 13 U.o.
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A szerbek túlreprezentáltsága az igazán jó munkahelyeken csak részben 
látható a táblázatban. A magyarok főleg csak az elsőszámú vezető helyettesének 
rangjáig vitték, mert általában osztályvezetők és alsóbb szintű főnökök voltak. 
A magyar önálló értelmiségiek száma tekintetében lemaradásról beszélhetünk, 
mert elsősorban a tanügy és egészségügy alsó szintjein vannak. Szinte jelenték-
telen a szerepük a gazdasági élet tervezésében és szervezésében, az összetettebb 
irodai munkában. Annál inkább felülreprezentáltak mezőgazdasági magánter-
melőkként (24,3) . Általában 2-3 hektáros törpebirtokon folytatnak intenzív 
mezőgazdasági termelést.

8. táblázat. Szerb és magyar aktív kereső népesség gazdasági tevékenységek szerint 
(2002. évi népszámlálás)

Tevékenység Szerb Magyar
Összesen 457 436 100,0 102 794 100,0
Mezőgazdaság, vadászat, erdészet 89 886 19,6 34 143 33,2
Halászat 606 0,13 188 0,18
Bányászat 2 739 0,6 276 0,3
Feldolgozóipar 117 774 25,7 28 431 27,7
Energiagazdaság 6 358 1,4 1 627 1,6
Építőipar 21 553 4,7 4 988 4,9
Kiskereskedelem 62 318 13,6 10 124 9,8
Szálloda- és vendéglátóipar 11 075 2,4 1668 1,6
Közlekedés és raktárgazdálkodás 25 789 5,6 3 311 3,2
Pénzforgalom  7 971 1,7   823 0,8
Ingatlanközvetítés 12 049 2,6 1 682 1,6
Államigazgatás, katonaság, társada-
lombiztosítás 24 028 5,3 2 382 2,3

Oktatás 20 975 4,6 4 158 4,0
Egészségügy és népjólét 27 967 6,1 5 545 5,4
Kommunális és személyi szolgáltatás 13 032 2,8 2 457 2,4
Vállalkozó háztartási mikrogazdaság 295 0,06  142 0,14
Exteritoriális gazdasági egység 33 0,01 7 0,01
Egyéb 12 988 2,8  842 0,8

Forrás: Etnički mozaik Srbije prema podacima popisa stanovništva 2002. godine. Ministartstvo za 
ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, Beograd 2004., 235. és 240. o.

A szerb népesség menekül a mezőgazdaságból és a társadalom és vagyonbiz-
tosítást, a pénzforgalmat, az ingatlanközvetítést, az államigazgatást, katonasá-
got, állambiztonsági pozíciókat keresi. A magyarok a gazdasági tevékenységek-
ben a középfokú végzettséget igénylő munkahelyeken dolgoznak.
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2. GAZDASÁGI HELYZETKÉP14

2.1. Elmúlt a háború okozta válság? 

A Jugoszlávia szétesése során, a délszláv háború következtében Jugoszlávia 
ENSZ-tagságát felfüggesztették, majd 1992. június 2-ától gazdasági szankciókat 
vezettek be az ország ellen. Emiatt mindmáig képtelen rendezni tagságát az 
IMF-ben, a Világbankban és a GATT-ban, nem tudott csatlakozni a WTO-hoz 
sem. A daytoni egyezmény feltételei teljesítésének következményeként 1995 
novemberétől a szankciókat enyhítették, megszüntetésük azonban az 1996. évi 
helyhatósági választásokon elkövetett csalások és egyéb okok miatt megakadt. 
1998 tavaszától, az ismert koszovói események következtében ismét a legszi-
gorúbb gazdasági büntetőintézkedések érvényesülnek Szerbiával szemben. 
Milošević bukásával a JSZK előtt újra lehetővé vált, hogy visszanyerje tagságát 
az ENSZ-ben, a további reformoktól függően pedig a közeljövőben ismételten 
tagja lehet azoknak a nemzetközi pénzügyi szervezeteknek, amelyekből a ’90-es 
években kizárták. A JSZK gazdaságát az 1991 óta szakadatlanul zajló háborúk 
teljesen szétzilálták, talpra állítása a hivatalos becslések szerint is legalább 20 
évet igényel. Az ország ipari termelése az 1990. évi szint 40-ára esett vissza, a 
hiperinfláció miatt a pénzügyi rendszer szétesett. A fokozatosan növekvő keres-
kedelmi hiányt az egyre zsugorodó vállalati és lakossági tartalékok fedezik. Az 
országra erejét messze meghaladó terheket ró a mintegy 1 millió főre tehető 
munkanélküli eltartása. A feketegazdaság részesedése a gazdasági folyamatok-
ban megközelíti a 40–45-ot.

A szerbiai új kormányzat által meghirdetett gazdaságstabilizációs lépéseket 
nagymértékben hátráltatja, hogy az ország súlyos bel- és külföldi tőkehiánytól 
szenved. Számítások szerint a gazdaság egészséges dinamizmusának beindítá-
sához 20–22 milliárd USD azonnali tőkére lenne szükség, továbbá fontos feltétel 
lenne normalizált viszonyok kialakítása a szomszédos országokkal, elsősorban 
a volt jugoszláv köztársaságokkal. Ez a folyamat elindult ugyan, de a belső poli-
tikai viszonyok (Koszovó státusa, a hágai nemzetközi törvényszékkel való nem 
kielégítő együttműködés) miatt igencsak lassan halad.

 14 A téma feldolgozást lásd a Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) Kistérségek életereje – 
Délvidéki fejlesztési lehetőségek című kötetében, 2006. A fejezetet összeállította Gábrity Molnár 
Irén.

 A régió jellegzetességei  25 Hazaé sz  

hazae12.indd   25hazae12.indd   25 2008. 06. 11.   00:27:192008. 06. 11.   00:27:19



2.2. Meghatározó materiális tényezők a Vajdaságban15

Vajdaság Szerbia iparilag legfejlettebb részévé nőtte ki magát. Elsősorban a 
mezőgazdaság, az élelmiszer-, a fém- és vegyipar, továbbá az építő- és a textil-
ipar a jelentősebb. A tartomány területén 1,78 millió hektár kitűnő minőségű 
termőföld van. A löszfennsíkokon a feketeföld (csernozjom) talajfélesége domi-
nál. A folyóvölgyek talaja termékeny hordalékos réti feketeföld. A termőföldnek 
racionális kihasználásával, megfelelő agrotechnikai megművelésével, öntö-
zéssel, helyes fajtaválasztással, Vajdaság jelentősen megalapozhatja gazdasági 
fejlődését a jövőben is, ugyanis mindenfajta haszonnövény termeszthető. A 
szikes talaj sajátosságai kedveznek a gyógynövénytermesztésnek, bár igazán 
nagy expanzió a gyógynövénytermesztésben nem volt tapasztalható, elsősorban 
a szűkös tőke- és beruházási feltételek miatt.  A megművelhető földterületeken 
(az összterület 57,3-a), elsősorban gabonafélét termelnek (kukorica, búza, 
napraforgó, cukorrépa), majd zöldségféléket, borszőlőt és gyümölcsöt (alma, 
birsalma, szilva, cseresznye, meggy és kajszibarack). 

A régiófejlődésben jelentős a Duna–Tisza–Duna csatornarendszer, amelynek 
930 kilométeréből 591 kilométer hajózható. A csatornának köszönhetően félmil-
lió hektárnyi területet öntöznek. A vajdasági vízgyűjtőterületek egyértelműen 
az egyik legjelentősebb természeti kincsek közé sorolhatók.  

A földművelést kiegészítő tevékenységként jelentkezik az állattenyésztés. 
Szinte minden mezőgazdasággal foglalkozó családnak van egy jelentősebb jó-
szágállománya (a szarvasmarha- és sertéstenyésztés jellemző). A DKMT régió 
állatsűrűség-statisztikája szerint Vajdaság elmarad a vele szomszédos magyar-
országi megyék egységnyi mezőgazdasági területre jutó szarvasmarha- és ser-
tésállományát illetően. A romániai állattenyésztési adatokkal összehasonlítva 
viszont, főleg a sertéstenyésztésre vonatkozóan, régiónkban jelentősen jobbak 
a mutatók.

A sok éve halmozódó külkereskedelmi mérleghiány mellett a korábbi ju-
goszláv gazdaságpolitika legsebezhetőbb pontja a mindenkori energiamérleg 
jelentős mértékű (közel 40-os) importfüggősége volt, és ez – a belső szerkezeti 
különbségek ellenére – a jelenlegi Szerbia tekintetében sem változott, sőt a nem-
régiben elfogadott (akkor még a Szerbia–Montenegró Államközösségre vonat-
kozó), 2020-ig terjedő energetikai fejlesztési stratégia is egy kényszerűen tovább 
(57-62-ig) emelkedő importfüggőséggel számol.  A finális energiafogyasztás 
kialakult szerkezete (az 1990-es, utolsó statisztikai bázisévben 15,4 szilárd, 
47,2 folyékony és 17,0 gáznemű fűtőanyag és 20,0 elektromos energia) hazai 
forrásokból egyébként sem lenne biztosítható, hiszen a feltárt energiatartalékok 
84-át a túlnyomórészt külszíni fejtésű (rossz és közepes minőségű) fiatal bar-

 15 Ugyanott: Takács Zoltán tanulmánya, 39-56. oldalak
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naszenek (lignitek) képezik. Az elfogadott stratégiai elképzelések szerint a jö-
vőben várhatóan tovább fog (egészen 11,0-ig) csökkenni a (hazai kitermelésű) 
szilárd tüzelőanyagok fogyasztása, ill. arányosan (kb.  24-ig) növekszik majd 
a (túlnyomórészt import eredetű) földgázfogyasztás16. 

A régió gazdasági teljesítményének korábban gerincét képező feldolgozóipar 
– a saját/lokális nyersanyag- és energiaforrások hiánya/szűkössége ellenére – ha-
gyományosan erősen diverzifikált, több lábon álló volt és maradt. Ezért is tudta 
súlyosabb megrázkódtatások nélkül elviselni villamossági gépipari és vegyipari 
nagyvállalatai sorozatos tranzíciós összeomlását, hiszen a kríziskörnyezetben is 
változatlanul fennálló lakossági igények kielégítése (élelmiszer- és könnyűipar, 
szolgáltatások, ill. az időszakosan igen jelentős teret nyerő árnyékgazdaság is) és 
a kis- és középvállalati struktúra viszonylag gyors kiépülése bizonyos mérték-
ben amortizálta, sőt ellensúlyozta is annak terheit. 

A gazdaságszerkezet nagymértékű átrendeződése folytán a korábban folya-
matosan nettó exportőr észak-vajdasági régió gazdasága (a villamossági gépipa-
ri nagyvállalatok valósították meg az export közel 90-át!) a köztársasági kor-
mány igen merev árfolyam-politikája miatt is, egyre romló tendenciát mutatva, 
import terheit az utóbbi években mindössze 30-40-ig tudja saját exporttal 
lefedni. Ugyanakkor a régió súlyos krízisgondokkal küzdő gazdasága még az 
igen szűkös beruházási eszközök elosztásánál is hátrányos helyzetbe került. A 
2003-as évben pl. Vajdaságban megvalósított beruházások összege a kimutatott 
társadalmi össztermék alig 10,4-át tette ki. Ez Szabadka község esetében (saj-
nos ilyen adatok a regionális szintű megosztásról nincsenek) mindössze 6,6 
volt. A szerbiai kormány által 2006 tavaszán közzétett, s a várható privatizációs 
bevételekre támaszkodó, kétéves, kb. 2 milliárd € összegű infrastruktúra-, 
egészségügyi és vállalkozás-fejlesztéseket támogató Nemzeti Beruházási Terv 
keretében viszonylag jelentős (összesen 27,5 millió €) beruházási támogatást he-
lyeztek kilátásba az észak-vajdasági régió 10 községének erőteljesebb gazdasági 
fejlesztésére. Ez azonban intenzív és tőkeerős külső támogatással együtt lehet 
eredményes, hiszen csak a legszükségesebb és már halaszthatatlanná vált re-
gionális infrastrukturális fejlesztések tőkeigénye is messze meghaladja az NBT 
reálisan elérhető forrásait17. 

Erőforrásai, meglévő és örökölt gazdasági struktúrája, gazdaságpolitikai 
környezete és a várható lokális valamint globális társadalmi fejlődés lehetősé-
geit és korlátait figyelembe véve – a régió közép- és hosszú távon fenntartható 
gazdasági fejlesztésének kulcsterületei18:

 16 Ugyanott: Sefcsich György tanulmánya, 158-159. oldal.
 17 Ugyanott: Sefcsish György tanulmánya, 153. oldal
 18 Ugyanott: Sefcsish György tanulmánya, 157. oldal
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 % a tradicionális, de alapjaiban újrafogalmazott mezőgazdaság és élelmiszer-
ipari komplexum,

 % a hagyományosan diverzifikált, de mindenekelőtt a rugalmas kis- és közép-
vállalati struktúrára támaszkodó feldolgozó, villamossági gépgyártó, vegyi- 
és könnyűipar,

 % a régió makro- és mikrolokációját, közlekedési és szolgáltatói infrastruk-
túráját valorizáló makro- és interregionális áruforgalmi és logisztikai tevé-
kenység,

 % a régió specifikus erőforrásaira, sajátosságaira és hagyományaira építkező 
regionális jelentőségű, tartalmilag megújított idegenforgalmi, turisztikai és 
vendéglátó-ipari, szolgáltató szféra.

Vajdaság és azon belül az észak-vajdasági régió számára mindenekelőtt a 
biomasszákra épülő megújuló energiaforrások hasznosítása jelent kitörési lehe-
tőséget. 

2.3. Vajdasági vállalkozói hajlam 

Vajdaság gazdaságának legjelentősebb szereplői a kis-és középvállalkozások. 
Ezek a vállalkozások 2002-ben, a tartományban működő vállalkozói kör 98,8-
át képezték, az aktív lakosság 56,3-át foglalkoztatták, és az összjövedelem 
40,1-át termelték meg.19 A térség működő vállalkozásainak száma 61 82920. A 
működő jogi személyiségű vállalkozások döntő többsége a kereskedelmi ágazat-
ban tevékenykedik. Kereskedelmi tevékenységek végzésére bejegyzett jogi sze-
mélyek száma a 2005. évi statisztikai évkönyv adatai szerint 27 418. Jelentős há-
nyadot képeznek a mezőgazdaságban és az iparban működő jogi személyiségű 
vállalkozások. Ez utóbbi tevékenységben 661521, míg a mező- és erdőgazdaság-
ban, halászatban 2860 bejegyzett vállalkozás működik; az építőiparban (2005. 
évi adatok) 732 vállalat. A térség gazdaságszerkezetében hangsúlyt érdemelne a 
vendéglátás és a turizmus, mivel a térség természeti és történeti hagyományai, 
multietnikus jellege adottak hozzá. Ennek ellenére e gazdasági ágazat – talán 
a szolgáltatások fejletlensége miatt – eddig még nem tudott jelentősebb fejlő-
dést felmutatni. A szolgáltatások esetében a bruttó hozzáadott érték, a DKMT 

 19 Projekat regionalnog plana razvoja AP Vojvodine. Novi Sad, 2003. 8. o.
 20 Statistički godišnjak Srbije 2005. 59–60. o.
 21 Az ipari termelési ágazatok közül kiemelt szerep jut Vajdaság iparában a feldolgozóiparnak: 

95,4%-os aránnyal. Hasonló a helyzet a határon túli, DKMT Eurorégió többi megyéiben is. 
Egyedül Csongrád megye marad el 73,6%-kal a többi magyar régió mögött. Vajdaság eseté-
ben a bányászat részaránya 4%, míg a villamos energia-, gáz-, gőz- és vízellátás 0,6%-ot tesz 
ki az ipari termelés ágazatok szerinti megoszlásában. (Duna–Körös–Maros–Tisza Regionális 
Együttműködés. Eurorégió, 2002. 32–33. o.)     
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Eurorégió többi térségéhez viszonyítva, igen alacsony. A hazai 33 jóval elmarad 
pl. a Csongrád megyei 61,9 mögött – ez utóbbi már megközelíti a világviszony-
latban is kitűnő 70-os részvételt. A bruttó hozzáadott érték kialakításában, a 
legnagyobb százalékban az ipar vesz részt (34), valamint a tágabb értelemben 
vett mezőgazdaság, 29-kal. Az építőipar nem jelentős (4). A fenti adatokból 
levonható a következtetés, hogy a szolgáltatóipar (tercier szféra) még fejletlen, s 
a potenciális befektetőknek itt még számos lehetőségük van.  A kereskedelem, 
de főleg a szolgáltató szféra a helyi igények kielégítésére korlátozódik. 

Az ipari vállalkozások a feldolgozóiparban, így a mezőgazdasági termékfel-
dolgozás, élelmiszeripar és a könnyűipar területén működnek. Az élelmiszeripar 
feldolgozó-képessége igen nagy: a tartományban mintegy ötven malom, tészta-
gyár, mészárszék, tejüzem, gyümölcs- és zöldségfeldolgozó gyár, valamint több 
cukorgyár, olajfeldolgozó és édességet előállító vállalat működik. Gazdasági 
jelentősséggel bír a vegyipar, gyógyszergyártás, műtrágyatermelés, petrolkémiai 
ipar, majd textil-, bőr-, készruha- és cipőipar. Jelentős továbbá a térség fém- és 
építőipara, valamint a bútorgyártás. Jelentős kőolaj- és földgázlelőhelyek van-
nak főleg Bánátban, ez a tény bővíti a tartomány természeti kincseinek skáláját, 
illetve az azokhoz kapcsolódó vállalkozói lehetőségeket.

2.4. Vajdaság idegenforgalmi vonzáskörzete

Idegenforgalmi kínálatunk alapja a terület természeti és kulturális kin-
csei. A városok a megőrzött belső óvárosi központjaikkal (Szabadka, Zombor, 
Újvidék), a nagyszámú műemlékkel, a térség a templomaival, erődítményeivel 
(Pétervárad, Bácsi vár, Aracs) várja a látogatókat. A rurális térségek, érintetlen 
természet, a bácskai és bánáti tanyák, szállások mellett kétmillió hektárnyi 
vadászterület, 1700 kilométernyi horgászásra alkalmas vízpart, termálvizű for-
rások, természetvédelmi területek22, nemzeti parkok, rezervátumok, valamint a 
vendéglátó-ipari létesítmények és fejlett infrastruktúra fogadják a látogatókat. 
Vajdaság egyes települései kiemelkednek a különböző idegenforgalmi rendez-
vények szervezésében. Ezek nagyon kreatív és komplex, programokkal tűzdelt 
kulturális, társadalomgazdasági, művészeti rendezvények, melyek hozzájárul-
nak Vajdaság idegenforgalmi vonzásának kialakításához.

Az idegenforgalom, vendéglátóipar és turizmus, a meglévő természet-kör-
nyezeti adottságok ellenére sem mutatott jelentősebb előrehaladást az elmúlt 
években. A vendéglátóhelyek száma 2000-ben 4481 (1000 lakosra jutó ven-
déglátóhelyek száma 2,3). Ez fele a szomszédos magyarországi térségekben 

 22 Vajdaságban a védett területek száma 132, mely 109 246 ha területet ölel fel, 
ez a tartomány területének 5,1%-a. Duna–Körös–Tisza–Maros Regionális 
Együttműködés. Eurorégió, 48–49. o.
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meglevőknek (4,4-5,3). Idegenforgalmunk elsősorban szállodákra korlátozódik, 
mert nincs turistaszállásunk, jelentős számú kempingünk. A Vajdaságba érkező 
külföldi vendégek száma a 2000. évtől kezdve, kismértékben növekszik.23 A leg-
több külföldi vendég Magyarországról jön, majd Olaszországból és Romániából. 
Szép számban érkeznek vendégek Horvátországból és Szlovéniából, valamint 
Oroszországból, Bulgáriából, Németországból, Csehországból, Szlovákiából 
és Ausztriából. Kevés vendég látogat ide Amerikából, Kanadából, Svájcból, 
Belgiumból, Franciaországból, Hollandiából. 

2.5. Az EU kapujában

Szerbia északi és keleti határmente az Európai Unióval érintkezik. A közle-
kedés és az infrastrukturális ellátottság a régió fejlődésének egyik meghatározó 
feltétele. Térségünkben a szilárd burkolatú utak, a villamos energia, az ivóvíz-, 
gáz- és telefonhálózat kiépítettsége jelentős. Az országos közutak hossza 6005 
kilométer, ebből főút 1650 km, regionális 1797 km és lokális út 2558 km. A közúti 
gépjármű-állomány helyzete is kielégítőnek mondható, összehasonlítva azt a 
szomszédos országok megyéivel. A 2005. évi statisztika szerint Vajdaságban az 
1000 lakosra 200 személygépkocsi jut. Az 1000 lakosra jutó távbeszélő fővonalak 
(előfizetők) száma 285, ez viszonylag fejlett távközlést jelent. 

A határ menti községek fejlettségének bemutatásához a mutatók: az egy főre 
eső nemzeti jövedelem, a foglalkoztatottak száma, a regionális és lokális utak, va-
lamint a korszerű utak százalékos aránya, és a 100 lakosra jutó orvosok száma. 

9. táblázat: A községek kvantitatív mutatói abszolút és relatív számokban24

Község
Nemz.jöv./fő
din.
2001.

Foglalkoz- 
tatottak
száma

Korszerű
utak %

Orvosok
száma/  
100 lakos

Fejlett- 
ségi 
szint

Vajdaság AT   78 121,7 493 898  79,3 0,22 100,0
Magyarkanizsa 127 037,8    6 184 100,0 0,17 125,7
Zenta  74 070,8    5 998 100,0 0,30 105,9
Ada  68 253,3   4 491  58,0 0,11  83,8
Csóka 56 876,7   2 154 100,0 0,08  77,1
Szabadka  79 890,0 40 315  43,2 0,22  95,3
Törökkanizsa 105 121,4   2 747 100,0 0,22 115,9
Zombor  74 288,9 24 706   98,3 0,29 107,3

Forrás: Regionális Tudományi Társaság, Szabadka

 23 Bővebben: Statistički godišnjak Srbije 2005. 345–346. o.
 24 Vajdaság Autonóm Tartomány regionális fejlesztési tervének projektuma. VAT Végrehajtó 

Bizottsága, Újvidék, 2003. 33–34. o.  
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Általános gazdasági szempontokat figyelembe véve, a határrégió fejlettsége 
megalapozottnak mondható. A politikai határváltások és a határrégió minden-
nemű átrendeződései (a 21. században) már a múlté. A régió községei gazdasági 
életképességet mutatnak, fejlettségi szintjük sok esetben meghaladja Vajdaság 
fejlettségi szintjét. Marginalizálódás a határrégió két községében figyelhető 
meg a megadott kritériumok alapján, mégpedig Csóka és Ada községben. Itt 
minden mutató a vajdasági fejlettségi szint alatt van. Az összes többi község 
meghaladja a tartományi átlagos szintet, vagy legalábbis ezen a szinten mozog 
(mint pl. Szabadka). Némely községek az egy főre eső nemzeti jövedelem alapján 
az élen járnak (Szabadka, Magyarkanizsa, Törökkanizsa). A foglalkoztatottság 
esetében ez már nem mondható el. Szinte minden község – Szabadka és Zombor 
kivételével – a vajdasági fejlettségtől kevéssel elmarad, sereghajtó a mezőnyben 
Csóka község. Az utak esetében Szabadka és Ada község mutatnak hiányos-
ságokat, míg a 100 főre jutó orvosi ellátás Csókán, Adán és Magyarkanizsán a 
legrosszabb.   

Szerbiában a tranzíció 2008-ban kerül a végső szakaszába, hiszen a reálisan 
működő szerbiai gazdaság kb. 75-át privatizálták. A nagy közvállalatok (posta, 
távközlés, kőolajipar, villanygazdaság, vasút, légi közlekedés), valamint a kom-
munális, közszolgálati tevékenységek privatizációja most kezdődik. Az adósság-
állomány és munkaerő-felesleg súlyos szociális terheket rónak a privatizációt 
felvállaló kormányra. Szerbiában 2003-ban 1,4 milliárd dollárszintű privatizáció 
volt, ám fokozatosan csökken (átlagosan évi kb. 1,0 milliárd dollárra becsült 
összbevétel). A privatizációt25 nyilvános versenytárgyalások és árverések útján 
hajtja végre az állami Privatizációs Ügynökség.26 A legfontosabb jogi hátteret az 
új Privatizációs törvény27 jelenti, de azoknak a befektetőknek, akik a privatizá-
ció útján szeretnének Szerbiában befektetni, érdemes a privatizációhoz kapcso-
lódó összes jogszabályt részletesen áttanulmányozni.28 A legvonzóbb vállalatok 
többsége azonban már elkelt az elmúlt néhány évben, ezeket olyan nagy cégek 
szereztek meg, mint a Philip Morris, British American Tobacco, Lukoil, Henkel, 
Lafarge stb. Ennek ellenére még maradt magánosításra váró cég Vajdaságban.

Szerbia, az utóbbi néhány évben átfogó jogalkotási reformba kezdett, mely 
során a jól bevált nyugati modelleket követi. A törvényszintű jogszabályok 
részletes végrehajtási rendeletei még hiányoznak. Szerbia gazdasága számára az 
egyetlen túlélési esélyt az Európai Unióhoz való közeledés és csatlakozás jelenti. 
Annak ellenére azonban, hogy ez az alternatíva nélküliség már évekkel ezelőtt 

 25 A privatizáció jogi hátteréről írt Víg Zoltán az RTT Kistérségek életereje kötetben, 232-251. oldal.
 26 Agencija za privatizaciju (Privatizációs Ügynökség). Honlap: <www.priv.yu>.
 27 Zakon o privatizaciji (A privatizációról szóló törvény). A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

45/2005.
 28 Ezek a jogszabályok megtalálhatóak a Privatizációs Ügynökség honlapján: <www.priv.yu>.
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tudatosodott az ország csúcsvezetésében, úgy tűnik, hogy a szerbiai általános 
politikai közhangulat ehhez szükséges átformálása még évekig is eltarthat. 
Másrészt a csatlakozás merev gazdaságpolitikai és kisebbségi, valamint ember-
jogi feltételei miatt sem várható, hogy Szerbia EU-tagsága 2012 előtt létrejöjjön. 

Szerbia teljes jogú EU-integrációjának megvalósulásáig, a régió és azon 
belül a vajdasági magyar közösség számára jelentős a határokon átívelő, több 
szomszédos ország területrészeire kiterjedő nagyrégiók (pl. a Duna–Körös–
Maros–Tisza, és a Duna–Tisza–Dráva–Száva EU-régiók), ill. a Kárpát-medence 
és Kelet-Közép-Európa országaira kiterjedő nagytérségi kooperációk kérdése. 
Ezek a nemzetközi kapcsolatrendszerek gazdasági előnyöket nyújtanak, jelentős 
szerepet játszhatnak az érintkező kistérségek társadalmi, gazdasági potenci-
áljainak mozgósításában, életkörülmények javításában, valamint a kisebbségi 
közösségek és anyanemzeteik közötti intenzív kommunikációjában.
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3. JOGI ÉS POLITIKAI KÖRNYEZET29

3.1. A politikai örökség

A szerbiai politikai viszonyokat a XX. században néhány, hatásukban máig 
érezhető társadalmi fordulat alakította ki. Ezek az események többé-kevésbé 
elkülönülő történelmi fejezeteket képeztek.

Szerbia a Balkáni háborúkban és az I. világháborúban aratott katonai győzel-
mei gyümölcseként, a győztes jogán, területileg gyarapodott. A Szerb–Horvát–
Szlovén királyság jelentős részét a széthullott Osztrák–Magyar Monarchiától 
örökölte, a regionális és nemzeti ellentétekkel együtt. 1921-től Jugoszláv 
Királyságra átkeresztelt ország alkotmányos monarchia lett, kétes legitimitású 
korlátozott parlamentáris rendszerrel. Sándor király udvari politikája igyeke-
zett fenntartani hegemóniáját. 1929-től az alkotmány felfüggesztésével, és a dik-
tatúra bevezetésével a politikai és nemzeti feszültségek nem csökkentek, hanem 
még jobban kiéleződtek. Politikai gyilkosságok, választási csalások, az ellenzék 
árulózása, a karhatalmi erők önkényeskedése mind olyan politikai hagyomány 
ebből a korból, amely a későbbiekben is fennmaradt a központi hatalom eszköz-
tárában. Vajdaságban a betelepítés – az akkori szóhasználatban „kolonizáció” 
– politikája kellett, hogy érvényesítse a szerb nemzeti érdekeket. A feudális vi-
szonyokból fokozatosan kilábaló és lassan polgáriasodó ország meghatározóan 
agrártársadalom volt, elaprózott kis családi birtokokkal. Európai összehasonlí-
tásban fejletlen iparral rendelkezett, a déli országrészek még olyannal sem.

A II. világháború végén a partizán hatalom, mindenhol, ahol ellenséges la-
kosságot vélt felfedezni, véres bosszút ált. Vajdaságban a német és magyarlakta 
települések szenvedték meg leginkább a megtorlást. Az új hatalom bemutatko-
zott. A háború befejeztével a kommunista párt, kihasználva az erőszakszerveze-
teket, az erőteljes propagandát nagyszabású választási csalással megtámogatva, 
gyorsan magához ragadta a hatalmat. 1946-ban a nép érdekében és az egység 
megőrzésének indokával törölték el a többpártrendszert30. Következett egy ha-
tározottan szovjet típusú szocializmus. A pártvezérek szembenállása ellenére 
(Sztálin – Tito) Jugoszlávia politikai irányzata néhány évig sztálinistább volt 
magánál Sztálinnál. Erőszakos beszolgáltatásokkal, kisajátítással, államosítás-
sal, legalább olyan kemény kommunista politikát követett, mint a Szovjetunió. 
Vajdaság ekkor egy újabb kolonizációs hullámot fogadott, az elűzött németek 

 29 A szerző (Barlai Jenő) szociológus, a szabadkai gimnázium tanára.
 30 Vojislav Коštunica, Kosta Čavoški: Stranački pluralizam ili monizam, PPP, Bg. 1990. 163-164. 

old.
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helyére. A falusi öregek Vajdaságban erre az időszakra – mint a bajúsztépés és 
padlássöprögetés korszakára – emlékeznek a legnagyobb borzalommal. Az 50-
es évek végétől lassan, fokozatosan enyhült a „proletárdiktatúra” szorítása.

Az erőszakos és önkényeskedő politikai hagyományokhoz a kommunista 
rendszer új elemekkel járult hozzá, túlszárnyalva az elődöket. A párt kizáró-
lagos hatalmi monopóliumának erőszakos fenntartását, a parlamentarizmus 
és minden polgári liberális érték eltiprását eszmeileg igazolták, helyesnek és 
történelmileg haladónak állították be.

Az önigazgatású szocializmus, ez az egyedi politikai koncepció, a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság 1974-es Alkotmányában31 teljesedett ki. Az 
akkori ideológia szerint a politikai és gazdaság élet alanyai a dolgozók vol-
tak. Valójában azonban, a társadalmi élet minden jelentős elemét behálózó 
Kommunista Szövetség (ez a kommunista párt fantázianeve a 70-es évektől) 
az a hatalmi központ, ahol a tényleges döntéseket meghozták. A Kommunista 
Szövetség központi bizottsága és elsősorban Josip Broz Tito – mint örökös ál-
lamelnök, pártfőnök, a hadsereg főparancsnoka és háromszoros néphős – gya-
korlatilag minden határozatát keresztül tudta vinni az állam intézményein. A 
szövetségi állam szuverenitásának egyes elemei formálisan „leköltöztek” a köz-
társaságokba és tartományokba. Az ország egységét azonban nem az alkotmá-
nyosság és a törvényesség szavatolta, hanem az egységes kommunista ideológia, 
szükség esetén az államrendőrség hathatós támogatásával. 

A tervszerű szocialista iparosítás ellenére a lakosság csak felemásan urbani-
zálódott, a 70-es évek végéig a munkásság jelentős hányada még kétlaki életmó-
dot élt vagy háztáji gazdálkodással egészítette ki jövedelmét. A mezőgazdasági 
birtokok elaprózottsága nem csak fennmaradt, hanem a földmaximum meg-
határozásával törvényesen előírt állapottá vált. A falusi lakosság elöregedése 
és a falvak elnéptelenedése csak a 80-as években lett szembetűnő. Alapvetően 
a magántulajdon, a piacgazdaság és a parlamentarizmus, a többpárti demok-
rácia tagadása jellemző erre a korszakra is. A hatalmi monopólium továbbra 
is a pártvezetés szűk körében összpontosult. Az önigazgatás ideológiájának 
úgy-ahogy sikerült, legalább látszólag, legitimizálni a szocialista rendszert. Az 
önkény kevésbé volt nyilvánvaló, az államrendőrség ekkor már kifinomultabb 
eszközökre váltott, mellőzte a nyers erőszakot32. A piacgazdaság elemei közül a 
60-as évektől az árupiac részlegesen érvényesült, a tőkepiac és munkaerőpiac 
viszont nem. Pontosabban a munkaerőpiaci viszonyok áttételesen mégis csak 
megmutatkoztak, a 60-as évek végétől hullámokban indultak külföldre vendég-
munkásnak a munkahely nélkül maradt fiatalok, főleg Németországba. Az 50-

 31 A szövetségi alkotmánnyal összhangban 1974. február 25-én a Szerb Szocialista Köztársaság is 
meghozta önigazgatású alkotmányát.

 32 Az ellenzéki hajlamú értelmiségiek legalább arra számíthattak, hogy életben maradnak.
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es, 60-as és 70-es években is gazdasági reformmal próbálkozott a pártvezetés, 
de minden alkalommal visszahőköltek, amint a reform a politikai rendszert is 
érintette. A 70-es évek második felétől nagy sebességgel nőtt az állam külföldi 
adóssága, ezzel a pénzzel ideiglenesen „meg lehetet venni” a szociális békét, ám 
a 80-as évek derekára nyilvánvalóvá vált az általános társadalmi válság.

Tito elnök halála után több mint fél évtizedig csak mellébeszélés és pótcse-
lekvés következett. A vezér nélkül maradt politikai elit egyedül arra ügyelt, hogy 
semmi se változzon33. A gazdasági csőd jelei, három évtizednyi életszínvonal 
emelkedés után, elérték az átlagembert is34. Áruhiány és megszorító intézkedé-
sek következtek. Az értelmiségi körökben lázas vita folyt ugyan a szocializmus 
jövőjéről, de ezek a vélemények nehézkesen jutottak a közvélemény elé.35 Az 
életképtelen rendszert nem merte vagy nem akarta kétségbe vonni senki sem a 
hatalmi elit részéről. A kommunista hatalom köztársasági központjai e helyett 
inkább „szocialista-nemzeti” politikába kezdtek.36 Mindegyik köztársaság 
politikai elitje tudni vélte abban az időben, hogy a válság okait a többi köztár-
saságban kell keresni. Az ellenségképzés és árulózás helyettesítette a rendszer-
váltást és a válság felszámolását. Ugyanakkor a – mindenért másokat hibáztató 
– populista frazeológia az erősödő szocialista-nemzeti vezérek legitimitását 
biztosította. 1988. október 6-án az ún. joghurtforradalommal megkezdődött az 
autonóm tartományok alkotmányos szerepének átértelmezése. Kitűnő alkalom 
volt ez Milošević számára, hogy megszabaduljon a neki nem tetsző elvtársaktól. 
Ettől az időszaktól számít szitokszónak Szerbia szerte az autonómia kifejezés. 
1989. március 28-án a Szerb Szocialista Köztársaság alkotmánymódosításokkal 
„visszavette” megosztott szuverenitását a tartományoktól37. 

1989-91 között Ante Marković szövetségi kormányfő irányítása alatt újra 
reformok indultak Jugoszláviában. Megkezdődött a piacgazdaság logikájának 

 33 Legtöbbet emlegetett szlogen abból a korból: „Posle Tita – Tito”
 34 Az életszínvonal emelkedés csak országon belül értendő, nemzetközi viszonylatban egyre 

inkább a lemaradás volt jellemző. A munkásosztálynak hízelgő demagógia és az önigazgatás 
legitimitása érdekében a munkásság életszínvonalát valóban igyekeztek magasan tartani. Ezt a 
célt szociális előjogok is alátámasztották.

 35 Egy kiragadott példa a sok közül: Dušan Bogavac, Slobodan Inić, Mihailo Marković, Svetozar 
Stojanović, Ljubomir Tadić, Kosta Čavoški: Kiút a reménytelenségből – Šta da se radi? 3. Kako 
iz beznađa (Multiprint, Bg. 1989) c. kötetet az állami kiadók, a szocializmust védelmezve, simán 
visszautasították.

 36 A nemzeti-szocialista kifejezés talán túlzó lenne de a képzettársítás nem teljesen alaptalan.
 37 A Szerb SzK Képviselőházának elnöke, Borislav Jović, a képviselőház díszülésén tartott beszé-

dének első mondatai így hangzottak: „Az alkotmány-módosítások kihirdetésével visszaadtuk 
köztársaságunknak állami és alkotmányos szuverenitását. Szerbia mától egységes szocialista 
köztársaság...”(Ustav Socijalističke Republike Srbije, SKZ, Bg. 1989.)
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érvényesítése, a társadalmi tulajdonú cégek részvénytársasággá való átalakítá-
sa. A dinár gyakorlatilag elérte a konvertibilitást, az életszínvonal látványosan 
emelkedni kezdett. Ebben az időben egy ideig úgy nézett ki a dolog, hogy a térség 
országai közül Jugoszlávia lesz az első a rendszerváltásban, és aktív külpolitiká-
val néhány éven belül csatlakozik az európai integrációs folyamatokhoz. Nem 
így történt. Ez a reform is – mint ahogy az már többször megtörtént –, amint 
megérintette a szocialista-nemzeti hatalmi monopóliumok és az erőszakszer-
vezetek érdekeit, azonnal heves ellenállást váltott ki38. A kritika egyszerre volt 
populista, nemzeti és kommunista is. A köztársasági vezérek, erejükkel arányos 
hévvel szálltak szembe a reformokkal. A szerbiai vezetés, Slobodan Miloševićtyal 
az élen, és Franjo Tuđman horvát elnök ebben különösen jeleskedtek.39 A kor-
mányfőnek és a reformoknak is menniük kellett, azokat a politikai „értékeket” 
veszélyeztették ugyanis, amelyeket a munkásosztály érdekének, államérdeknek, 
nemzetérdeknek volt szokás nevezni. Érteni viszont úgy kell, hogy a nemformális 
hatalmi központok érdekeit, a gazdasági javak politikai zsákmányolását, a civil 
kontroll nélküli erőszakszervezetek érdekeit, a demokratikus legitimitást nélkü-
löző hatalmi elit pozícióját és az új vezérek hiúságát veszélyeztették.

A 90-es években kiderült, hogy a kommunista „élcsapat” megmaradhat, 
átmentheti kiváltságait, ha átöltözik nemzeti színekbe. Az élcsapat némi gya-
korlás után, ide-oda öltözve – hol kommunista, hol nemzeti mezbe – megszi-
lárdította a hatalmát. Az ellenzék, sokkal kevesebb sikerrel, szintén részt vett 
ebben az átöltözési játékban.40  1989. július 18-án a Szerb Kommunista Szövetség 
átkeresztelkedett Szerb Szocialista Pártra. 1990. szeptember 28-án a régi, még 
a kommunista korszakból hátramaradt szerb képviselőház, megszavazta az új 
polgári alkotmányt, a parlamenti választásról és az elnökválasztásról szóló tör-
vényt.41 Szerbia formálisan polgári, demokratikus állam lett, de a hatalmát 1987 
óta kommunista belharcokban építgető Slobodan Milošević már előre tudta, 
hogy ki lesz az új Szerb Köztársaság elnöke.   

 38 Borislav Jović, akkori szövetségi elnökségnek az elnökeként, furcsa logikát követve, Jugoszlávia 
szétveréséért vádolta őt. http://wikipedia.org/wiki/Ante_Markovic 

 39 A Rijekai Novi List 2003. október 24-i számában megjelent interjúban Ante Marković beszá-
mol arról, hogy tudomására jutott Milošević és Tuđman megegyezése miszerint kettéosztják 
Boszniát, és őt eltávolítják a politikai életből. Jóval később mindkét elnök személyesen megerő-
sítette Markovićnak ezt az értesülését.

 40 A Szerb Megújhodási Mozgalom, az akkor még legnagyobb ellenzéki párt például a legnaciona-
listább párttól eljutott a háborúellenes békepárti pozícióba, elnöke Vuk Drašković ült Milošević 
börtönében, de később a kormányában is. A többi ellenzéki párt is tévelygett a polgári, liberális 
és nacionalista politikák között. Kivételnek számít a következetesen liberális Polgári Szövetség 
és a mindvégig nacionalista Szerb Radikális Párt.

 41 Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik Republike Srbije, Bg. 1990
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A demokratikus illúziók nagyon gyorsan, 1991. március 9-én szertefoszlot-
tak. Az ellenzékiek tüntetését karhatalmi erőszakkal verték szét, majd estére 
kivonultak Belgrád utcáira a Jugoszláv Néphadsereg tankjai is. Slavko Ćuruvija, 
az 1999. április 11-én brutálisan meggyilkolt újságíró, akkor ezt a közeljövőt elő-
revetítő, legmérvadóbb eseménynek nevezte.42 Minden, ami ez után következett 
valóban őt igazolta. A 90-es évek politikai történéseit kétféle ellentmondásosság 
jellemezheti a legjobban, politikai és gazdasági. 

A politikai ellenzék időnként, nagyon nehezen, egyesíteni tudta erejét, hogy 
Milošević hatalmát megdöntsék. Milošević viszont ügyesen húzta az időt, ma-
nipulált, kijátszotta az ellenzékieket egymás ellen, elcsalta a választásokat, meg-
verette ellenfeleit, és ha semmi más nem használt akkor még nagyobb válságot 
provokált vagy háborúzni kezdett. Ilyenkor, a nemes cél érdekében, kénytelen 
volt mégis hatalmon maradni. 1990-97-ig mind Szerbia, 1997-től 2000-ig mind 
a maradék Jugoszlávia elnöke, mindvégig ő mozgatta a szálakat, valahogy min-
dig sikerült neki, és ebben a sikerében az egymást nehezen tűrő, hiú és olykor 
köpönyegforgató ellenzéki vezérek szintén felelősek. A miloševići rendszer 
fennmaradásában a titkosszolgálati és más erőszakszervezetek szerepét nehéz 
lenne túlbecsülni. 

Az „Otpor” nevű ifjúsági szerveződés ellenállási sikerének egyik eleme az 
a tény volt, hogy kimagasló vezéregyéniség híján nem volt kit megvesztegetni, 
megfélemlíteni, eltenni láb alól. Ne feledjük, a miloševići rendszer 2000-re túl 
volt már jónéhány politikai gyilkosságon, arra nem lehetett számítani, hogy 
erkölcsi szempontból finnyáskodni fognak. 

A korszak gazdasági viszonyainak ellentmondásosságával hasonló a helyzet, 
mint a politikaival. Mlađan Dinkić A destrukció gazdasága című könyvének 
előszava a következő mondattal kezdődik: „Olyan országban születtem és élek, 
amelyben a paranormális gazdasági jelenségek teljesen megszokottnak számí-
tanak.”43

A miloševići gazdaságpolitika ígérgetésben volt a legjobb. 1990-ben a válasz-
tási kampányban a leendő elnök svájci életszínvonalat ígért a jámbor népnek. 
Ebbéli törekvésében, a bennünket kizsákmányoló Szlovénia tűnt számára a 
legnagyobb akadálynak. Szerbia gazdasági zárlattal meg is büntette a szófoga-
datlan szlovéneket. Ma tréfának tűnik az ötlet, de akkor komolyan gondolták. 
Miloševićnek valójában sohasem volt gazdaságpolitikája, hacsak a gazdasági 
javak politikai szempontok szerinti újraelosztását nem nevezzük gazdaságpo-
litikának. Az 1990-ben nagy nehezen stabilizált dinár későbbi szabotálása és 
tönkretétele, ellenőrizetlen pénznyomtatás, a társadalmi tulajdonban lévő vál-

 42 „Od Kosova do Terazija”. A Borba napilap 1991. március 12-i számában
 43 „Rođen sam i živim u zemlji u kojoj paranormalne ekonomske pojave predstavljaju uobičajenu 

stvar.” 7. old. Mlađan Dinkić: Ekonomija destrukcije, Stubovi kulture, Bg. 1997. 
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lalatok csökönyös védelme, az árupiac és árpolitika állami ellenőrzése, a vállal-
kozásokat ellehetetlenítő törvényes túlszabályozás, kiviteli és behozatali kvóták 
adminisztratív korlátozása, mesterséges árfolyam fenntartása, piramisbankok 
és egyéb kalandorvállalkozások hallgatólagos támogatása, a nagyvállalati ve-
zetők nagystílű tolvajlásainak megtűrése, magas beosztású hivatalnokok által 
szervezett csempészet,  mind olyan intézkedések és cselekmények, amelyeket 
mintha az ország legádázabb ellenségei mondtak volna tollba. Ezek az esemé-
nyek mai szemmel nézve, valóban paranormálisnak tűnnek, de van bennük 
közös logika. A politikai vezetés rendelkezni akart a gazdasági erőforrásokkal, 
nem tűrhette, hogy bárki kivegye kezükből mások megkaparintott pénztárcáját, 
még akkor sem, ha ennek aránytalanul nagy árát a társadalom egészének kellett 
megfizetni. Dönteni szándékoztak a javakról és ebbéli ambíciójukat veszélyez-
tette volna a megszorító monetáris politika, az autonóm, piacon érvényesülő 
vállalati érdek, a tiszta adórendszer és átlátható költségvetés. A monetáris össze-
omlás után 1994-ben Dragoslav Avramović44 újraélesztette a dinárt. Sikeres mo-
netáris politikája ellenére, vagy éppen azért, mert sikeres volt, mennie kellett. 
A gazdasági racionalitás parancsait nem tűri az önkény. A politika egyszerűen 
bekebelezte és ezzel tönkre is tette a gazdaságot. A 90-es évek Szerbiáját ironi-
kus módon egy belgrádi falfirka sommázta legjobban: „Aki nem bolondult meg 
a 90-es években, az nem normális!” 

Miért bukott meg 2000-ben ez a rendszer, és megbukott-e valóban, vagy 
csak újra átöltözött? Megbukott, mert:

 %  elvesztette a háborúkat,
 %  olyan méretű hatékonysági válságba süllyedt, hogy kezdett már magától 

szétesni, 
 %  a rendszer haszonélvezői lemondtak a vezérükről, aki kiszámíthatatlanul 

kezdett viselkedni és mindenki számára veszélyessé vált, 
 %  az ellenzék végre egységesen vette fel ellene a harcot,
 %  1991-1992-ben, 1996-1997-ben és 2000-ben a szerbiai polgárok, a „szebbik 

Szerbia”, újra meg újra kiállt a szabadság és tisztesség mellett. A polgárok 
szó szerint kiharcolták a rendszerváltást.

Nem bukott meg igazán, mert:

 %  az erőszakszervezeteket civil kontroll alá kényszerítő kormányfőt meggyil-
kolták,

 44 Dragoslav Avramović a Jugoszláv Nemzeti Bank kormányzója 1994-től 1997- ig. 
  http://sr.wikipedia.org
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 %  a 90-es évek politikája néhány év elteltével konszolidálódott és újra aktív a 
közéletben,

 %  az önkény politikájának mindig vannak követői, az önkéntes vezérjelöltek 
csak az alkalomra várnak, hogy rátelepedhessenek a társadalomra.

Arra fogadni április közepén, hogy az elkövetkező hónapokban a politikai-
lag kettészakadt Szerbia melyik fele képes majd felülkerekedni, felelőtlen lenne. 
A politikai öröksége Szerbiának komoly terhet jelent. Túl sok rossz történelem 
sűrűsödött itt össze néhány évtizedbe. A kibontakozás egyik feltétele ezzel a 
történelemmel való szembenézés lenne. A közelmúlt történései azonban, épp 
ellenkezőleg, a gyors felejtés képességére szocializálták a szerbiai polgárokat.

Szerbia polgárai ugyanakkor a váratlan pozitív fordulatok művelői is, tehát a 
néhány év bizonytalankodás ellenére az európai út mellett fognak dönteni. Ebbe 
az irányba tereli őket az ország objektív politikai és gazdasági érdeke. Az euró-
pai integráció olyan erős globális politikai és gazdasági folyamat amely – előbb 
vagy utóbb – még az esetleges elszigetelődés politikája ellenére is végül magába 
szippantja majd Szerbiát. 

3.2. Jogi környezet

A politikai örökség áttekintéséből kitűnt, hogy a szerbiai alkotmányos 
hagyományok sok mindennel jellemezhetőek, de semmiféleképp sem az időtál-
lósággal. Alkotmányaink alig képesek módosítások nélkül kihúzni tíz évet. Az 
alkotmányosság és törvényesség nem csak az alkotmány és törvények minősé-
gétől függ (persze attól leginkább) hanem attól is, hogy a polgárok mennyire 
veszik komolyan a jogi szabályozást. Három féle nyavalya kezdheti ki egy ország 
törvényes rendjét:

 %  a polgárok nem fogadják el, megtagadják a törvényeket,
 %  a hatalom nem tartja tiszteletben a törvényeket,
 %  rosszak a törvények.

Szerbiában mind a három eset, egyedül vagy kombinálva, jellemző volt már 
az elmúlt időszakban. A szerbiai törvénykezés rossz törvényeket a következő 
értelemben produkált a tárgyalt időszakban: a törvény meghozatalának módja 
szerint kétes legitimitású; a törvény rosszul szabályozza a tárgyalt társadalmi 
viszonyokat; a törvény nem a társadalmi viszonyok szabályozása érdekében 
íródik, hanem egy ideológiai célkitűzésnek megfelelően, viszonyokat próbál 
kreálni.

A Szerb Köztársaság, 2006-ban elfogadott, Alkotmánya45 az emberi jogok és 
a munkára való jog szempontjából a fejlett demokráciával rendelkező országok-
hoz hasonló módon, kielégítő szinten szavatolja a polgári jogokat, a XX. századi 
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jogalkotási gyakorlatot jelentősen meghaladva. Meghozatalának módja szerint, 
nevezetesen a közvélemény kizárása az alkotmányalkotó vitából, a népszavazási 
kampány mértéktelensége, de főleg a kétnapos szavazás és az utolsó órában 
kikerekedett hajszálnyi szavazattöbbség legitimitási aggályokat ébreszt. Az új 
alkotmány nagyon nehezen, hosszas politikai vitában kialkudott dokumentum, 
ennek következményeként kiegyensúlyozatlan bizonyos kérdésekben. Az ország 
szerkezeti felépítését, nevezetesen a tartományok helyzetét egyenlőtlenül rendezi 
és ebben a rendezésben megint a  vajdasági autonómia húzta a rövidebbet. 

Politikai és kisebbségi jogok szempontjából az alkotmány határozottan az 
európai mércékhez közeledett. Az emberi, politikai, kisebbségi, kulturális, gaz-
dasági, szociális és szabadságjogok mellett a Szerb Köztársaság Alkotmánya 
meghatározza a munkára való jog alapjait is: 

„60. szakasz
Szavatolt a munkára való jog, a törvénnyel összhangban.
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadon válasszon munkát.
Mindenki számára azonos feltételekkel hozzáférhető minden munkahely.
Mindenkit megilleti méltóságának szavatolása a munkahelyén, a biztonságos 
és egészséges munkafeltételek, a szükséges munkahelyi védelem, a korlátozott 
munkaidő, a napi és heti pihenő, a fizetett évi szabadság, a munkája utáni 
méltányos térítés és a munkaviszony megszűnésének esetén való jogvédelem. 
Ezekről a jogokról senki sem mondhat le. 
A nők, az ifjúság és a rokkantak számára külön munkahelyi védelmet és külön 
munkafeltételeket kell lehetővé tenni, a törvénnyel összhangban.” 

Az Alkotmány  60. szakaszának első bekezdése a munkával kapcsolatos vi-
szo nyok részletes rendezését A Munka Törvénykönyve46 hatáskörébe utalja. A 
törvényhozók mégis fontosnak tartották néhány jog tételes szavatolását (2/5. be-
kezdés). Ezek közül a garanciák közül különös jelentőségű a 60. szakasz negye-
dik bekezdésének zárógondolata, ami újdonságot és egyben jelentős minőségi 
előrelépést is jelent az 1990-ben meghozott alkotmányhoz viszonyítva. 

„…Ezekről a jogokról senki sem mondhat le.” 

Az alkotmány tehát kifejezetten tiltja az említett jogok csorbítását még a 
munkavállaló beleegyezése esetén is. Nagy szükség van erre a kitételre a szer-
biai gazdasági átalakulás körülményei között. A tranzícióval járó társadalmi 

 45 Ustav Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 83/2006.) 
 46 Zakon o radu (Sl. glasnik RS br. 24/2005,) és Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu 

(„Sl. glasnik RS”, br. 61/2005.)
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feszültségek mellett az ismétlődő politikai válságok Szerbiában olyan gazda-
sági körülményeket eredményeztek, amelyek között a munkavállalók könnyen 
kiszolgáltatottá válhatnak. A magas munkanélküliség önmagában alárendelt 
tárgyalási pozícióba hozza a munkavállalókat, másrészről a privatizáció és a 
szakszervezeti átrendeződések eredményeztek bizonyos biztonsági deficitet. 
A munkavállaló szempillantás alatt zsarolható helyzetben találhatja magát, és 
ilyenkor akár a jogairól is hajlandó lenne lemondani a munkahely érdekében. 

A jogalkotó törvénykezés útján, közvetlenül, bizonyára nem oldhat meg egy 
társadalmi válságot. A munkavállalók helyzete egyaránt függ a munkaerőpiaci 
viszonyoktól, a törvényes garanciáktól, valamint az alkalmazottak szervezett-
ségétől és tárgyalóerejétől is. Hosszútávon fontos tehát, hogy az Alkotmány 
egyértelműen megtámasztotta a munkavállalói jogbiztonságot és nem tette ezt 
csak az esetleges szakszervezeti védelemtől függővé.

3.3. A munkavállalók jogállása

A Munka Törvénykönyve a második rész 24. szakaszától tárgyalja a mun-
kavállalás feltételeit és formáit. Munkát vállalhat az a személy, aki betöltötte a 
15. életévét és teljesíti azokat a feltételeket, amelyeket előír a törvény, valamint a 
munkaadó vállalat szabályzata. A 25. szakasz a fiatalkorú munkavállalóról ren-
delkezik. A 26. szakasz a munkavállaló kötelességeit és jogait szabályozza:

„26. szakasz
A pályázó köteles, a szabályzatnak megfelelően, a munkaadónak átadni mind-
azokat a jogosítványokat és bizonyítékokat, amelyek az adott munka elvégzé-
sére és a munkahely betöltésére alkalmasságát igazolják.
A munkáltató a pályázótól nem kérhet adatokat a családi állapotáról, a család-
alapítási terveiről, valamint olyan dokumentumokat amelyek közvetlenül nem 
vonatkoznak az elvégzendő munkára és a betöltendő munkahelyre.
A munkáltató nem kötelezheti a munkavállalót terhességi vizsgálatra, kivéve, 
ha a munkahely veszélyt jelenthet a nő egészségére nézve...
A munkáltató nem kötelezheti a pályázót előzetes felmondási nyilatkozat 
tételére.” 

47

A negyedik bekezdésben a törvényhozó egy bevált munkaadói turpisságot 
ér tetten, és ez ellen próbál fellépni. A munkaadói lelemény előzetes felmondás 
borítékolásával védekezik a felmondási hercehurca ellen.

A munkahely betöltése, vagyis az alkalmazotti státusz a munkaszerződés alá-
írásától kezdődik. A munkahely meghatározott vagy meghatározatlan időre szól. 
A munkaszerződés írásban köttetik meg a munkába állás előtt. Ha ezt a munkál-
tató elmulasztja, akkor a munkába állás napjától kezdve meghatározatlan időre 
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 47 A Munka Törvénykönyvéből idézett részleteket a szerző fordította szerbről.
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szóló munkaszerződéses jogállást eredményez a munkavállaló számára. A tör-
vény végigvezeti ezt a logikát, minden olyan kétes esetben, amikor a munkaadó 
és munkavállaló viszonya, az előző hibájából, homályos vagy kétértelmű akkor a 
munkavállaló számára kedvezőbb állapotot veszi érvényesként tudomásul.

A munkaszerződés a következőket kell, hogy tartalmazza:

„33. szakasz
...
a munkáltató neve és székhelye,
a munkavállaló neve és vezetékneve, állandó vagy tartós lakhelyének címe,
a munkavállaló szakmai végzettsége,
a munka jellege és leírása,
a munkavégzés helye,
a munkavállalás formája (meghatározott vagy meghatározatlan időre szóló)
a meghatározott időre szóló munkaszerződés időtartama,
a munkakezdés dátuma,
munkaidő jellege (teljes, rész vagy rövidített)
a munkáért járó alapbér, valamint a teljesítmény utáni javadalmazás és más 
juttatások további feltételei,
a bér és más juttatások kifizetésének ideje,
az érvényben lévő kollektív szerződésre vagy szabályzatra való hivatkozás,
a napi és heti munkaidő tartama.”

A munkavállaló jogai és kötelességei a munkába állás első napjától kezdve 
érvénybe lépnek. A munkáltató 15 napon belül köteles a kötelező biztosítás meg-
kötését fénymásolattal a munkavállalónak bizonyítani.  

3.3.1. Próbaidő

A munkaszerződés alapján a munkavállaló alkalmazása szólhat próbaidőre, 
ami legtovább hat hónapig tarthat. A próbaidő tartama alatt a szerződő felek, öt 
napos határidővel, felbonthatják a munkaszerződést. A munkavállalónak, aki a 
próbaidő alatt nem bizonyította alkalmasságát, a próbaidő leteltével megszűnik 
a munkaviszonya. 

Sok esetben a munkavállaló bámulatos teljesítménye ellenére sem találtatik 
alkalmasnak. Azok a multinacionális cégek, amelyek nagyszámú „futkározó” 
alkalmazottal dolgoznak, a  nagy bevásárlóközpontok, de számos kis és közép-
vállalkozó bevett vállalati politikája is olyan, hogy csak a középkáderek számít-
hatnak tartós állásra, a kiszolgáló személyzet már nem. A fiatal, középiskolát 
végzett munkavállalók jó eséllyel találkozhatnak az ilyen munkahelyekkel. Itt 
megtanulnak együtt érezni a citrommal; szenvedő alanyként megtapasztalni 
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a „facsard ki és dobd el” vállalati politika kíméletlen logikáját. A próbaidő 
intézményének bevezetése legalábbis ilyen változatban árnyékot vet a törvény 
dicséretes, korrekt törekvésére. A próbaidős munka valós munkáltatói érdeket 
szolgál ki, megvan a gazdasági racionalitása. A probléma ott keresendő, hogy 
a próbaidős munkahely nagyjából annyira laza jogállást biztosít a munkaválla-
lónak, mint egy szóbeli megegyezés. A rendes munkahely törvényes biztosíté-
kaitól túlságosan is távol esik, és ez a túl nagy távolság a munkaadót érdekeinél 
fogva a próbaidős munkahely intézményéhez köti, úgyhogy az majd minden 
adandó alkalommal élni is fog ezzel a lehetőséggel.

3.3.2. Meghatározott időre szóló munkaszerződés

A meghatározott időre szóló munkaszerződés szezon jellegű munka, meg-
határozott projektum elvégzése, szülési szabadságon tartózkodó személy helyet-
tesítése és hasonló alkalmakkor köttetik. Ez a munkaszerződés folyamatosan 
vagy megszakításokkal összesen legtovább 12 hónapra szólhat, egy másik alkal-
mazott helyettesítése esetén szólhat a távollévő visszatértéig. Ha a meghatáro-
zott időre szóló szerződés leteltekor további öt napig dolgozik a munkavállaló, a 
munkaszerződése átminősül meghatározatlan időre szóló szerződéssé.

3.3.3. Részmunkaidő 

A munkaszerződés szólhat részmunkaidőre, legyen az meghatározott vagy 
meghatározatlan időre szóló szerződés. A részmunkaidőben dolgozó munka-
vállalót megillet minden munkából eredő jog. Részmunkaidős munkavállaló 
kipótolhatja munkaidejét egy másik munkaadónál. 

3.4. A hátrányos megkülönböztetés tilalma 

A munkavállalók jogbiztonságának jelentős eleme a hátrányos munkahelyi 
megkülönböztetés minden formájának tilalma. A munkáról szóló törvényben ez 
a jog egy általános jogelvre támaszkodik, a hátrányos megkülönböztetéstől való 
védelem alkotmányos jogára. A jogegyenlőség jelenti a polgári demokrácia esz-
ményének egyik alapértékét, melyet Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata48 
rögtön a második cikkelyében deklarál:

„2. szakasz 
Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, 
nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy tár-
sadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való 

 48 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (Egyesült Nemzetek Szövetsége 1948. december 10.) 
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tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogok-
ra és szabadságokra.” 

A diszkrimináció tilalmát tehát a Nyilatkozatnak megfelelően, minden 
demokratikus állam alkotmányos szinten előírja. Így tesz a Szerb Köztársaság 
Alkotmánya is, az emberi és kisebbségi jogokat szavatoló második rész 21. sza-
kaszának első három bekezdésében:

„21. szakasz
Az Alkotmány és a törvény előtt mindenki egyenlő.
Mindenkinek joga van hátrányos megkülönböztetés nélküli törvényes véde-
lemre. 
Tilos bármilyen alapon történő, közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülön-
böztetés, de különösen a faj, nem, nemzeti hovatartozás, társadalmi származás, 
születés, vallás, politikai vagy más meggyőződés, vagyoni állapot, kultúra, 
nyelv, életkor és lelki vagy testi fogyatékosság miatt...” 

A Munka Törvénykönyve ezeket, a garanciákat a munkaadó és munkavál-
laló közötti viszonyra alkalmazza, tételesen felsorolva mindazokat a körülmé-
nyeket, amelyek alapján tilos a hátrányos megkülönböztetés. Az 5. fejezet 18. 
szakasza a következőképpen fogalmaz:

„18. szakasz
Tilos a munkát kereső és az alkalmazott személyek közvetlen és közvetett 
hátrányos megkülönböztetése az illető neme, születése, nyelve, bőrszíne, faji és 
nemzeti hovatartozása, kora, terhessége, egészségi állapota, azaz rokkantsága 
alapján, vallása, szexuális beállítottsága, családi állapota és kötelességei alap-
ján, politikai és más nézetei, politikai szervezetekben vagy szakszervezetekben 
való tagsága alapján, társadalmi származás, vagyon vagy más személyes tulaj-
donság alapján.”

A törvény a munkát kereső és alkalmazott személy védelmében tiltja a 
hátrányos megkülönböztetést. A munkaadó természetesen különbséget tehet és 
tesz is a munkavállalók között annak alapján, hogy kit tart alkalmasnak a munka 
elvégzésére, a munkahely betöltésére. A munkavállalói alkalmasság eldöntése 
érdekében az igazgató szabályzatban rendezi annak kritériumait. A törvény 19. 
szakasza tiltja a munkavállaló hátrányos megkülönböztetésének közvetlen és 
közvetett formáit is. Komoly fejtörést jelent a közvetett diszkrimináció fogalma 
a joggyakorlatban. Meg kell különböztetni a döntéshozóknak a nem diszkrimi-
natívnak látszó és valóban nem diszkriminatív munkáltatói intézkedéseket, 
valamint a nem diszkriminatívnak látszó de lényegében diszkriminatív intézke-
déseket. Nem kis feladat, amit a törvényhozó a bírói gyakorlatra bíz. 
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A törvény 20. szakasza semmisnek tekinti a hátrányos megkülönböztetést 
tartalmazó munkaszerződéseket és felsorolja azokat az eseteket, amelyekben a 
hátrányos megkülönböztetés törvényt sért:

„20. szakasz...
– munkavállalás feltételei és a jelentkezők közötti választás értelmében,
– a munkafeltételek és a munkaviszonyból eredő jogok értelmében,
– oktatás, készség és képességfejlesztés értelmében,
– a munkahelyi előmenetel értelmében,
– felmondás esetén.”

A  Munka Törvénykönyvének 21. szakasza a munkahelyi zaklatást és a mun-
kahelyi szexuális zaklatást tiltja, legyen az verbális vagy nemverbális jellegű, 
függetlenül attól, hogy alkalmazottra vagy pályázóra vonatkozik. Minden olyan 
cselekvés tilos, ami félelmet kelt, ellenséges, megalázó és sérti a munkavállaló 
emberi méltóságát. 

A fentiekből látható, hogy a 2005-ben elfogadott Munka Törvénykönyve az 
európai joggyakorlat és értékrend figyelembevételével és annak megfelelően az 
emberi jogok munkahelyi védelmének szándékával íródott. Ezzel együtt bizo-
nyos feszültségeket és ellentmondásokat nem tud feloldani. Ezeknek a feszült-
ségeknek legnagyobb része politikai örökség. A munka világa, lényegénél fogva 
is magában hordoz alapvető érdekellentéteket, amelyeket a jogalkotó sohasem 
tökéletesen, a legjobb esetben is csak „elég jól” tud rendezni. 

A munkáltató eleve diszkriminálni akar, válogatni a lehetséges alkalma-
zottak között, világos vagy kevésbé világos szempontok alapján. Az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Szerb Köztársaság Alkotmánya, a munka-
vállalók esetében a Munka Törvénykönyve korlátozza ezt a különbségtételt. 
Tiltja és ezzel meg próbálja akadályozni a hátrányos megkülönböztetés minden 
olyan formáját, ami nem a munkavégzési alkalmasságból ered. Ez a korlátozás 
azonban sohasem érvényesülhet teljességében. Nyilvánvaló, hogy ha a törvény 
kivenné a munkaadó hatásköréből az alkalmazottak megválasztásának jogát, 
akkor az ebből fakadó gazdasági következmények átvállalásáról is rendelkeznie 
kellene. Ezt valakinek ki kellene fizetnie, ami további adóterheket jelentene, 
amit nincs, aki kifizessen ha nem elég hatékony a gazdaság… és így tovább 
egy ördögi körben. Az ilyen megoldás versenyhelyzetben, tehát piacgazdaság-
ban tarthatatlan. A szocialista korszakban, a Társult Munka Törvénykönyve 
– ideológiai okokból – túlbiztosította a munkavállalókat, de ennek kellemetlen 
gazdasági következményeit átháríthatta és át is hárította a társadalom egészére. 
Szocialista gazdasági rendszerben megtehette, ma már nem teheti meg, hisz a 
vállalkozó viseli a gazdasági kockázat következményeit.

A vállalkozói érdek rend szerint ellentétes a munkavállaló érdekével, leg-
alábbis, ami a munkavállalói biztonságot illeti. E két ellentétes érdekeltség és a 
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harmadik tényező, a jogalkotó, képezi azt a háromszöget, amelyben a munka-
vállaló valós társadalmi pozíciója kialakul. Szerencsés esetben a munkáltatók 
és a munkavállalók reprezentatív képviselői, a törvénnyel összhangban, kollek-
tív szerződésben méltányosan rendezik az ágazatban és a konkrét vállalatban 
érvényes „kialkudott” jogokat és kötelességeket. Az alku természetesen csak 
törvényes keretek között köthető. Ennek az alkunak eredményét azonban, csak 
olyan munkaerőpiaci állapot tudja rákényszeríteni a munkáltatóra amelyben 
az kénytelen megbecsülni a jó munkaerőt mert abból nincs bőséges és állandó 
utánpótlás. 

Magas munkanélküliség mellett a munkáltató, ha érdekei ezt kívánják, 
kihasználva a próbaidő és a meghatározott időre szóló munkaszerződés intéz-
ményét, huzamosabb ideig fenntarthatja a munkavállalók ideiglenes státuszát. 
Használják is, hisz a státuszában bizonytalan munkaerő a leginkább „kezel-
hető” munkaerő. Bíróság legyen a talpán, amely képes úgy határozni, hogy a 
próbaidő leteltével a munkáltató hátrányos megkülönböztetés miatt nem alkal-
mazta állandóra a próbaidős munkavállalót és ezzel a Munka Törvénykönyve 
18. szakaszának értelmében a munkáltatót elmarasztalja. 

Az előbbiek fényében a Munka Törvénykönyvének idézett 18. szakasza – a 
munkavállalókat a diszkriminációtól védelmezve – nehezen tartható garanciá-
kat fogalmaz meg. A 22. szakaszban azonban a törvény a 18. szakaszban szava-
tolt jogokat meglehetősen „képlékennyé” teszi: 

„22. szakasz
(1) Nem számít hátrányos megkülönböztetésnek az a különbségtétel... a 18. sza-
kaszban említett esetekben sem ha a munka jellegéből fakadóan valós és döntő 
feltétele a munkavégzésnek, és ha ez a szándékozott cél indokolt49...” 

A törvényalkotó itt egy elvi gubancot fogalmazási homállyal „old meg”, 
kétségeket hagyva a felől, hogy ki és mi alapján döntheti el a különbségtétel 
indokoltságát. 

Az elmondottakat összevetve a Szerb Köztársaság Alkotmánya és a Munka 
Törvénykönyve jogi szempontból szolíd garanciákat biztosít a munkavállalónak, 
a helyenkénti homályos megfogalmazás is inkább elvi ellentmondások megsze-
lídítésére tett kísérlet, mintsem a törvény hiányossága. Azt, hogy a törvény 
valóban képes lesz-e a munkavállaló érdekeit megvédeni, erősen befolyásolja 
majd a munkaerőpiaci helyzet. Magas munkanélküliség esetén a munkavállalók 
bizonytalan helyzetét a törvény önmagában nem képes kiváltani.   

 49 „…predstavljaju stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla, i da je svrha koja se time želi postići 
opravdana.” 
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4. OKTATÁSUNK HELYZETE50

4.1. A szerbiai iskolarendszer

A szerbiai iskolarendszert a köztársasági és a tartományi oktatási törvények 
szabályozzák. Az oktatásügyet jelenleg négy szerbiai törvény rendezi: az álta-
lános iskolai törvény, a középiskolai törvény, az átmeneti jellegű főiskolai 
törvény, valamint az új (2005-ben meghozott) felsőoktatási törvény. A korábbi 
oktatási törvények rendelkezései az iskolaigazgatókat széles jogkörrel ruházták 
fel, többek között önállóan dönthetnek a tanárok felvételéről és elbocsátásáról, 
az oktatás megszervezéséről. Az igazgató és az iskolaszék kinevezését a helyi 
önkormányzatok községi tanácsaira bízza (2004. évi közoktatási törvényrende-
let), jóváhagyásra az Oktatási Minisztériumhoz kerül. A tanterveket központilag 
a Minisztérium írja elő, de a nemzeti kisebbségek anyanyelvüket és néhány 
tantárgy egy-egy részét anyanyelvüknek és nemzeti hagyományuknak meg-
felelően kiegészíthetik (erre a Magyar Nemzeti Tanács oktatási bizottsága tesz 
javaslatot). Ajánlásaikat a Minisztériumhoz terjesztik fel, amelynek munkájában 
segítséget nyújt még két új intézmény: Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet51 és a 
Minőségellenőrző Intézet.52 

A jelenlegi iskoláztatási rendszerben, az érettségit nyújtó középiskola után 
kötelező felvételivel juthatnak be a tanulók a felsőoktatásra. A főiskolákról (2 
vagy 3 éves) nem mindig automatikus a karokra (4, 5 vagy 6 éves) való átiratko-
zás. Az egyetemi diploma után a posztgraduális szakok következnek: szakosítás 
(1 vagy 2 éves), magisztérium (2–3 éves) és végül a doktori szint. Szerbiában, 
Vajdaságban az oktatási intézmények túlnyomó többsége állami. A magániskola 
és az egyházi iskola alap- és középfokon ritka kivételnek számít. A törvény enge-
délyezi ugyan, ezért bárki magániskolát nyithat, akinek van rá pénze. Ezt meg-
előzően azonban az Oktatási Minisztérium ellenőrzi, hogy az iskolaalapítónak 
van-e hozzá megfelelő épülete (infrastruktúra), szakkádere és a Minisztérium 
által előírt és hitelesített programja. A (magán) felsőoktatási intézmények tan-
tervének és programjának elfogadása, akkreditálása a Minisztériumban szigorú 
mércék szerint történik (2007-2008-ban). Vajdaságban 4 magán-középiskola, 6 
magánkar és 1 magánfőiskola működik (kihelyezett tagozatokkal). A speciális 
oktatási típusok is állami kézben vannak. A hátrányos helyzetű gyerekeket 
külön intézmények ölelik fel; Szabadkán oktathatók alapfokon a magyar sü-
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 50  A tanulmány szerzője Gábrity Molnár Irén. 
 51 Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja 
 52 Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
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ketnémák és a szellemileg elmaradottak. A tehetséggondozás középfokon két 
külön tehetséggondozó gimnáziumban folyik: ez a Kosztolányi Dezső Nyelvi 
Gimnázium Szabadkán (teljesen magyar intézmény) és a Bolyai Matematikai 
Gimnázium Zentán (ugyancsak teljesen magyar intézmény). Egyházi klasszi-
kus gimnázium a szabadkai Paulinum, ahol horvát és magyar nyelven folyik az 
oktatás; diplomáját minden felsőoktatási intézmény elfogadja.

4.2. A vajdasági magyar lakosság iskolavégzettsége

Az oktatási intézmények zöme Vajdaságban egy-, vagy kétnyelvű. Ennek az 
a hátránya, hogy a magyar osztályokban – ha nincs megfelelő magyar tanerő 
– igen könnyen, „átmenetileg” (ami sokszor évekig eltart) állami nyelven oldják 
meg az oktatást, és nem törekszenek magyar anyanyelvű pedagógus felvételére. 
A szórványban sokszor a tantárgyak egyharmadát-felét is szerb nyelven tanul-
ják a magyar gyerekek. Ilyen esetekben a szülők gyakran úgy döntenek, hogy 
a gyermeket kezdettől fogva inkább szerb osztályba íratják. A kétnyelű iskolák 
előnye viszont, hogy a tanulók (szünetekben és közös tevékenységekben, iskolai 
rendezvényeken stb.) folyamatosan találkoznak a mássággal, nyelvi és egyéb 
kommunikációjuk nem szakad meg, ami későbbi munkaerő-piaci alkalmazko-
dáskor is fontos lehet számukra.

A 2002. évi népszámlálás tartalmazza a vajdasági 15 éves és idősebb lakosság 
iskolai végzettségének adatait. Ha elemezzük az alap-, közép- és felsőfokú végzett-
ségű magyarok és a szerbek adatait is településtípus szerint, az alábbi mutatókhoz 
jutunk. A magyar általános iskolát végzettek száma minden szinten kb. 6-kal 
nagyobb, mint a többségi nemzeté. A továbbtanulásról a lakosság egészében 
sokkal több magyar marad le, mint szerb. Különösen falun nagy az alapképzett-
ségi szinten megmaradtak száma. A középiskolát végzett magyarok száma átlag 
9-kal alacsonyabb (falun ennél még többel), mint a szerbeké. A középiskolások 
megcsappanó száma a gyengébb továbbtanulási készséget és az anyanyelvű kö-
zépiskolák elégtelen számát jelzi. A főiskolát befejezett magyarok száma átlag 
1,5-kal marad le a többségi nemzeté mögött. Azok az érettségizett magyar fiata-
lok, akik bejutnak a felsőoktatásba, inkább a főiskolát választják, mint a sokéves 
egyetemet. Egyéb adatokból látni fogjuk, hogy főleg a szabadkai Műszaki Főiskola 
és a közgazdászképzők a népszerűek a számukra. Az egyetemen diplomázott 
magyarok száma aggasztóan kevés a többségi nemzet egyetemi diplomásainak 
számához viszonyítva. A lemaradás kb. 3. Különösen a városi lakosságnál nagy 
a különbség: kb. 4-kal kevesebb az egyetemet végzett magyar.

A vajdasági magyar fiatalok továbbtanulási hajlandósága kisebb, mint a 
többségi nemzet fiataljaié53, ami a magyar anyanyelvű tanulók gyengébb esé-

 53 Lásd a Magyarságkutató Tudományos Társaság empirikus kutatásainak eredményeit és az iskola-
statisztikai adatokat: Gábrity Molnár Irén tanulmánya az Oktatási oknyomozó mtt kötetben, 2006.
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lyeinek tudható be. Ésszerű és rugalmas iskolahálózattal (minden szinten) 
javítható a helyzet. A tehetséggondozó gimnáziumok (Szabadka, Zenta) és új 
szakirányok (Újvidék, Ada, Topolya) megnyitásával már nőtt a középisko-
lai tanulók száma, ezt azonban folyamatosan rontja a gyermekek számának 
csökkenése. Különösen a szórványban, pl. Nagybecskereken és Újvidéken kell 
odafigyelnünk a középiskolai központok megerősítésére, de a felaprózottság és 
a sokféle szak miatt a szabadkai és zentai középiskolai központokat is erősíteni 
kell kollégiumi lehetőséggel és színvonalas oktatással.

Az állami magyar, vagy részben magyar felsőoktatás megtervezése a vajdasá-
gi magyarok értelmiségképzésének a záloga. Az alternatívák kidolgozása mellett 
konkrét intézményes megoldásokra van szükség. Ezek: egyetemalapítási tervek a 
Bolognai Nyilatkozat elvei alapján magyar érdekeltségű karokkal és tanszékekkel 
(tanítóképzés, mérnökképzés, vállalkozói szakok Szabadkán); tanárképzés (ma-
gyarul/részben magyarul), jogászképzés és orvosképzés (Újvidéken), lektorátus, 
vajdasági magyar felsőoktatási kollégium; végül Zentán a kertészképzés (legali-
zált kihelyezett tagozaton, beillesztve a szerbiai felsőoktatásba is). 

A korábbi, 2000. évi adatokhoz viszonyítva, 2004-ben a magyar középisko-
lások és főiskolások részaránya (egyébként abszolút száma is) 10 fölé nőtt, ami 
az új, jobb színvonalú középiskolák és tehetséggondozó gimnáziumok megnyi-
tásának eredménye, s nőtt a továbbtanulási készség is, főleg a magyar tannyelvű 
főiskolákban. Az oktatással felölelt magyar tanulók aránya kisebb – különösen 
egyetemi szinten –, mint a magyarok részaránya a vajdasági összlakosságban 
(ez utóbbi 14,28). Ez nemcsak azért van, mert kevesebb magyar gyermek szüle-
tik, hanem azért is, mert továbbtanulási hajlamuk és lehetőségük is kisebb, mint 
a többségi nemzeté. A magyar egyetemisták részaránya tehát még mindig nem 
kielégítő, alig több mint 6. Megfelelő törekvéssel – az anyanyelvű minősítő 
vizsgákra való felkészítéssel, a szerb nyelv jó ismeretével, serkentő ösztöndíj-po-
litikával – ezen mindenképpen javítani lehet és kell. Olyan karokat is kell nyitni, 
ahol indokolt a teljes magyar nyelvű oktatás (például a pedagógusképzést).

 4.2.1. A beiskolázás és az általános iskolák

Az 1995–2005 közti időszakban az általános iskola első osztályába beiratko-
zott tanulók száma egész Vajdaságban folyamatosan csökkent. Az 1995/96-os 
tanévben az általános iskolák első osztályaiban 26 867 tanuló volt, a 2004/2005-
ös tanévben 21 713, vagyis 19,18-kal kevesebb, mint tíz évvel korábban. Az egész 
Vajdaságot tekintve a szaporulat 18-os csökkenést mutat. Az első osztályba 
iratkozott szerb nyelvű gyerekek száma az 1995/96-os tanévtől a 2004/05-ös 
tanévig 20,23-kal esett. A magyar nyelvű elsőosztályos tanulók száma szintén 
évről évre csökken. Az elmúlt évtizedben a magyar nyelvű oktatás az általános 
iskolák, osztályok és elsős tanulók számát tekintve az alábbiak szerint alakult:  
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10. táblázat: A magyar elsőosztályosok, az első osztályok és az 
iskolák száma (1995–2005)

Tanév Tanulók 
Osztott tagoza-
tokon osztályok 

száma

Osztatlan
tagozatokon 

osztályok száma
Iskolák 
száma

Községek 
száma

1995/1996 2 750 115 … … …
1996/1997 2 661 115 30 … …
1997/1998 2 587 118 29 83 29
1998/1999 2 589 122 44 83 29
1999/2000 2 318 111 45 82 27
2000/2001 2 284 107 46 82 27
2001/2002 2 447 116 43 80 27
2002/2003 2 466 147 27 78 26
2003/2004 2 444 152 26 78 26
2004/2005 2 315 120 20 78 26

Forrás: Gábrity Molnár Irén, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka

A legtöbb (ezernél több) magyar nyelven tanuló általános iskolás a követ-
kező községekben van: Szabadka (16 iskolában 3757 tanuló), Magyarkanizsa 
(2228), Zenta (1904), Topolya (1781), Óbecse (1652) és Ada (1202). A szórványban, 
ahol egyes községekben esetleg még ötszáz körül van a magyar tanulók száma a 
nyolc évfolyamon összesen, a helyzet körültekintő tervezést és nagy odafigyelést 
igényel. Azokon a sziget/szórvány településeken, ahol száz alatt van a magyar 
tanulók száma, évről évre bizonytalan az osztályok megnyitása.

4.2.2. A középiskolák

Az elmúlt tízéves időszakban a vajdasági középiskolák száma nőtt. A 
vizsgált időszakban minden tanévben nyílt valamilyen új oktatási profil. A 
középiskolák most mintegy 480 különböző szakmára képeznek ki szakembe-
reket három- és négyéves képzésben, ezenkívül átképzést, továbbképzést és 
szakosítást is szerveznek a már végzett középiskolásoknak. Magyar tannyelven 
a 2004/05-ös tanévvel bezárólag 12 község 34 középiskolájában folyt oktatás: 10 
gimnáziumban, 23 szakközépiskolában és szakmunkásképzőben, valamint egy 
művészeti középiskolában. A vajdasági középiskolák első osztályaiba beiratkozó 
magyar nemzetiségű tanulók számának csökkenését a natalitáshiány mellett az 
elmúlt tízéves időszak politikai és gazdasági körülményei, az elszegényedés, a 
Magyarországon való tanulási lehetőség, valamint a nyugat-európai és a tenge-
rentúli országokba irányuló migrációs folyamatok is okozták. 
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A beiratkozás a hároméves szakmunkásképzők magyar első osztályaiba az 
elmúlt időszakban csökkenést mutat. A tízéves időszakban a magyar tannyel-
vű négyéves középiskolákba beiratkozottak száma évről évre nő: számuk az 
1995/96-os tanévben 937 volt, a 2004/05-ös tanévben 1261, a növekedés 34,58. 
Az újabb intézkedések – a felvételi terv szerkezetének további módosítása, új ok-
tatási profilok bevezetése, új középiskolák alapítása és a tanulók kiemelt érdek-
lődésére számító szakok megnyitása (elektrotechnika; egészségügy és szociális 
védelem; közgazdaság, jog és adminisztráció; kereskedelem, vendéglátóipar és 
idegenforgalom) – hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar nemzetiségű tanulók 
anyanyelvű oktatásban való felöleltsége tovább nőtt, és a 2004/05-ös tanévben 
elérte a 72,35-os szintet. 

11. táblázat: Vajdasági magyar középiskolások községek és szakok szerint 2006-07
(három- és négyéves együttesen)

Település Szakirány Tanulók száma
Ada Gépészet 433
Magyarkanizsa Mezőgazdaság 583
Zenta Összesen 978

Gimnázium 303
Matem. tehetség. gimnázium 71
Közgazdaság-kereskedelem 314
Egészségügy 290

Csóka Vegyészeti-élelmiszeri 185
Nagybecskerek Összesen 347

Gimnázium 101
Egészségügy 115
Mezőgazdasági 24
Villamossági 107

Topolya Összesen 677
Gimnázium 185
Mezőgazdasági 313
Műszaki 179

Szabadka Összesen 2.271
Gimnázium 270
Tehetséggondozó gimnázium 122
Közgazdasági 315
Egészségügyi 246
Politechnikum 313
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Vegyészeti 305
Műszaki 627
Zenei 73

Zombor Összesen 194
Gimnázium 30
Egészségügyi 89
Műszaki 75

Óbecse Összesen 489
Gimnázium 103
 Közgazdasági-kereskedelmi 238
Műszaki 148

Újvidék Összesen 282
Gimnázium 76
Egészségügyi 114
Mezőgazdasági 18
Villamossági 74

Temerin Műszaki 70
Vajdaság Összes magyar középiskolás 6648

Forrás: Gábrity Molnár Irén, MTT Szabadka

12. táblázat: Középiskolás magyar tanulók 2006/07

Háromévesben ¼-e tanul Négyévesben tanul a ¾-e összesen
tagozat tanuló tagozat tanuló tagozat tanuló
100 1725 215 4923 315 6648

25,94% 74,05% 100%

Forrás: Gábrity Molnár Irén, MTT Szabadka

A középfokú oktatás alapproblémája, hogy a kilencvenes évek elejétől nem 
került sor a teljes revíziójára. A szerbiai szakközépiskolákra általánosságban 
jellemző volt, hogy nem készítették fel a tanulókat sem a munkába állásra, sem 
a továbbtanulásra. Újdonság a középiskolai oktatásban az elmélet és gyakorlat 
közti megosztott viszony: hároméves szakmunkásképzőkben ez az arány 70 
(gyakorlat) a 30-hoz (elmélet), míg a négyéves iskolákban ez az arány 60:40-
hez. A szakközépiskolák tanulói nehezen találják fel magukat az egyetemeken, 
mivel szerényebb elméleti tudással rendelkeznek a gimnazistáknál, nem mu-
tatnak elegendő kitartást, nincsenek a folyamatos tanuláshoz hozzászokva. A 
szakközépiskolák reformja Szerbiában 2003-ban kezdődött, de a szakmai stan-
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dardok még nem születtek meg (tudás+képesség mutatói). A változások öt te-
rületet érintenek: mezőgazdaság és élelmiszer-előállítás, egészségügy, gépészet, 
építészet és elektronika. Megváltozott a gazdasági struktúra, többé nincsenek 
nagy rendszerek, viszont a mi szakiskoláink jellegzetessége, hogy a szocializmus 
vívmányai, így nem csoda, hogy ma olyan középfokú oktatás rajzolódott ki, 
amely a ’80-as évek gazdaságának szükségleteit tudná/tudja kielégíteni. A leg-
nagyobb számban a gépészeti szakiskolák működnek, viszont éppen ezek iránt a 
szakemberek iránti kereslet csappant meg a régióban. A munkáltatók elégedet-
lenkednek, tapasztalatuk szerint a fiatal káderek érdektelenek, nincs elegendő 
gyakorlati tudásuk, és legalább egy, illetve kettő éves külön képzésen kell, hogy 
részt vegyenek, ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni a munkafolyamatokba. A 
törvényes keret értelmében a gyakornoki időszak: hat, kilenc, illetve tizenkét 
hónap fokozattól függően. A munkáltató köteles fizetni a gyakornokot, viszont 
az esetek többségében volontőri munkavállalásra kényszerülnek a fiatalok, és az 
anyagi terheket a munkaügyi hivatal vállalja magára. 

13. táblázat: Magyar középiskolások szakirányok szerint – 2006-07
 (3 és 4 éves középiskolák együtt)

Szakirány Tanulók száma
Műszaki, gépészeti, villamossági 1713
Gimnázium 1068 + 193 (t.g.) =1261
Mezőgazdaság 938
Közgazdaság-kereskedelem 867
Egészségügy 854
Vegyészeti-élelmiszeri 490
Politechnikum 313
Zenei 73
Összes magyar középiskolás 6648

Forrás: Gábrity Molnár Irén, MTT Szabadka

Az európai tendenciáknak megfelelően Vajdaságban/Szerbiában is ta-
pasztalható az iskolarendszer reformjának köszönhető expanzió, de ez még 
nem csökkentette jelentősen a kisebbségek esélyegyenlőtlenségét. A magyar 
anyanyelvű iskolahálózat nem autonóm, hanem része a szerb iskolarend-
szernek (programok, tankönyvek fordítása, nincs önálló tanári testület stb.). 
Különbségek vannak Vajdaság keretein belül is egyes kistérségek, vagy városok 
és falusi környezet között is az iskolavégzettség és a továbbtanulás terén, ami a 
magyarok esetében megkülönböztetést jelent, a szerint, hogy valaki a tömbben 
él vagy a szórványban. Kialakulóban van az egységes kulturális csoportviselke-
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dési modellben a megkülönböztethető magatartás: (1) a városi/kisvárosi tömb-
ben, (2) a tömbben élő falusiaknál, (3) a városi szórványmagyarságnál, és végül 
(4) a falusi szórványnál és a szigetmagyarság körében. Míg a tömbben kisebb az 
asszimilálódás veszélye, s jobb az anyaországgal tartható kapcsolat, a szórvány-
ban mind reménytelenebb a helyzet a magyar szellemiségű oktatómunkára, ami 
többek között oka az ottani értelmiség elköltözésének is. 

A vajdasági magyarok őshonos (nem pedig bevándorolt, vagy önkéntes) 
kisebbséget képviselnek Szerbiában, nemzeti megmaradásuk mégis attól függ, 
hogy mennyire tudnak alkalmazkodni a többségi nemzet által diktált állami 
intézkedésekhez, illetve van-e azonnali válaszuk az esetleges diszkrimináció-
ra. A magyarok esetében a továbbtanulás nem csak a szándékon múlik, de a 
hozzáféréstől és a helybeli versenyképességtől is függ. Sajnos, főleg a peremte-
rületeken, a magyar gyermekek többsége nem tanulhat anyanyelvén, sőt nincs 
meg a lehetőséget kiharcoló magyar érdek sem, és ezért felerősödött a többségi 
(szerb) presztízs iskolák iránti igény. Az anyagi boldogulás érdekében gyak-
ran leszűkül a nemzeti identitáshoz való ragaszkodás. A vajdasági magyarok 
viszonylagos lemaradása az iskolavégzettségben (főleg az érettségit nyújtó kö-
zépiskolai és az egyetemi végzettség terén) nem a gyengébb képességeik miatt 
van, de esélyegyenlőtlenségük növekszik az államnyelv ismeretének hiánya és 
az anyanyelvű iskolai tagozatok, vagy a minőséges tanári káder, tankönyvek 
nélkülözése miatt.

4.2.3. A magyar nyelvű felsőoktatás 

Vajdaságnak nincs önálló, magyar felsőoktatási rendszere. Magyar nyelvű 
oktatás a szerbiai törvények értelmében nem szervezhető meg semmilyen alanyi 
jogon, mert a felsőoktatás csakis államnyelven, esetleg világnyelven (pl. angol) 
folyhat. Magyar nyelvű oktatás az Újvidéki Egyetemen van. Itt sem működik in-
tézményesített magyar felsőoktatás, csak annak részleges jegyeit találjuk meg öt 
intézményben: az Egyetem 4 karán, egy akadémián,54 illetve néhány főiskolán.55 
Az anyaországi kihelyezett tagozatok szabadkai és zentai főiskolai próbálkozá-
sai még nem akkreditáltak Szerbiában, és csak részben illeszkednek az itteni 
felsőoktatási rendszerhez: konzultációs központokban folytatott távoktatási 
formaként. Ennek ellenére az ott szerzett diplomáik honosítása megkezdődött.

Az érettségiző középiskolások közül évenként mintegy félezer iratkozik be 
egyetemre. Egyetem választáskor, a vajdasági fiatalokra jellemző a „kudarcke-
rülő magatartás”. Ez azt jelenti, hogy szívesen a legközelebbi városban tanulnak, 

 54 Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Építőmérnöki Kar, Közgazdasági Kar és 
Újvidéken a Bölcsésztudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék és a Művészeti Akadémia.

 55 Műszaki Főiskola és Óvóképző Főiskola Szabadkán.
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a szülői sugallatot is elfogadják (költségkímélő megoldásként), sőt gyakori a 
napi/heti ingázás, magyar nyelven szeretnének továbbtanulni (energiakímélő 
helyzet, hiszen sokan küszködnek a szerb nyelvtudással). Megfigyeltük, hogy a 
hálózathatás/városvonzás (tömb magyar térség) érezhetően hat a felsőoktatási 
intézmény választásakor. Mintegy öt éve a szabadkai karokon (és a kihelyezett 
tagozatokon) több a magyar hallgató, mint Vajdaság többi egyetemi városaiban 
együttvéve. A négyéves szakközépiskolában szerzett tudás általában elegendő a 
továbbtanuláshoz. Legtöbb magyar elsős egyetemista a Közgazdaságtudományi 
Karon volt (2005-ben): 127, majd a természettudományin (78) és a Műszaki 
karon (55). Több mint 30 elsős iratkozott be még a tanítóképzőbe, orvosira, 
jogira és az építőmérnökire. A többi karon hallgatóink igen alulreprezentáltak. 
Újabban megfigyelhető az a jelenség is, hogy alkalmi munka mellett, magán 
karokon, vagy kihelyezett tagozaton távoktatással próbálkozik a fiatal. 

Aggasztó, hogy hosszú időszakon át csökkent a magyar egyetemi hallgatók 
száma: 1966/67-ben a magyar főiskolai és egyetemi hallgatók száma még 4364 
volt – a jelenleginek majdnem kétszerese. Az 1991-es és 2002-es népszámlálás 
adatait összehasonlítva némi pozitív változás tapasztalható a felsőfokú végzett-
séggel rendelkezők statisztikájában: 9,4-ről 11,0-ra emelkedett a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező lakosság száma56 (az EU átlaga 1991-ben 18). 

Az Újvidéki Egyetemen 2005/06 iskolaévben 39.761 hallgató volt. Ebből 
9.878 elsős, amelyben csak 5,75 magyar. Akik magyar tagozaton tanulhat-
tak, azok az összes magyar nemzetiségűek kb. 1/3-a. A 2005-06 iskolaévben 
a vajdasági állami főiskolákon összesen 466-an tanultak magyar tannyelven 
(Műszaki Szakfőiskolán Szabadkán 360-an a többi óvóképzős). Az egyetemen 
825 magyar hallgató tanult anyanyelvén (vagy részben magyarul). Ebből 477-en 
a Közgazdaságin, 145-en Tanítóképzőben, 128-an a Bölcsészettudományi Karon, 
58-an az Építőmérnökin és 17-en a Művészeti Akadémián. A rendezetlen ma-
gyar nyelvű felsőoktatás miatt a magyar hallgatóknak kevés lehetőségük van 
az állami karokon és főiskolákon anyanyelvükön tanulni. Mindössze 1/3-uk 
tanul anyanyelvén vagy részben anyanyelvén (főleg a szabadkai karokon), 2/3-
uk szerb nyelven. A magyar hallgatók legnagyobb része az Újvidéki Egyetem 
karain vagy a vajdasági főiskolákon tanul. Elenyésző részük iratkozik a Belgrádi 
Egyetem karaira, s viszonylag sokan tanulnak (számuk 700-800-ra becsülhető) 
az anyaországban. 

 56 Forrás: Republički zavod za statistiku: Statistički godišnjak Srbije. Beograd: 2005. 78. p. 
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14. táblázat: Összegező felsőoktatási statisztika (2004/05)

Oktatási 
szint
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z-
tö

nd
íja

s

Magyar nyelven 
tanuló hallgatók 1 149 591 295 500 

(becslés)
500 

(becslés) 3 035

Szerb nyelven 
tanuló magyar 
hallgatók

1 14958 253 59 – – – 1 402

Magyar hallgatók 
-os részaránya 6,02% 11,25% 100 – –

Magyar 
nemzetiségű hall-
gatók összesen

2 298 844 295
1 000 (becslés)60 4 437

3 437

Magyar nyelven 
tanuló magyar 
hallgatók %-a

59 100% –

Magyar hall-
gatók %-a az 
összes hallgatói 
létszámban61

7,47  – –

Forrás: Gábrity Molnár Irén, MTT Szabadka

 57 A Magyar Oktatási Minisztérium határon túli magyar felsőoktatásának ösztöndíjasa, az ösztöndíj 
odaítéléséről a régióbeli Ösztöndíj Tanácsok és az OM megfelelő osztálya dönt.

58 Az összes egyetemista Vajdaságban az állami karokon 38 169.
 59 Az összes (állami) főiskolás száma 7501.
60 A magyarországi Oktatási Minisztérium Oktatás-statisztika Évkönyvének 30. oldalán jegyzik, 

hogy 2004/05. tanévben 714-en tanultak Magyarországon a felsőoktatásban. Rajtuk kívül jelen 
vannak még az áttelepültek, és a kettős állampolgárságúak is, de az utóbbiak származási össze-
tételét nem ismerjük

 61 Az összes felsőoktatási intézményben a hallgatói létszám (a magánintézményeket nem számít-
va) 45 965.
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A vajdasági egyetemi karokon és főiskolákon munkaviszonyban levő magya-
rul tudó tanárok és tanársegédek száma (207) a vajdasági lakosság összetétel-
ében a magyarok részaránya alatt van: a főiskolákon a tanárok 17,13-a magyar, 
az összes egyetemi tanárnak pedig csak 7,74-a magyar. (A szám nem foglalja 
magába azokat a nyugalmazott tanárokat, akiket alkalmakként visszahívnak 
dolgozni az egyes karokra.) Átlagéletkorukat tekintve a tanárok fiatalabbak a 
főiskolákon, mint az egyetemi karokon. Magyar nyelven oktató tanársegédnek 
alig jelentkezik valaki, sok helyen hiányzik az utánpótlás.

A magyar hallgatók Vajdaságban 10 felsőoktatási intézményben mintegy 25-
30 szakon tanulhatnak magyarul. A szakok száma nem adható meg pontosan, 
mert változó: az érdeklődéstől és a tantervektől függően nyitják meg. Általános 
tendencia, hogy a szakok száma növekszik.

15. táblázat: A vajdasági magyar nyelvű felsőfokú képzések (2004/05)

Az intézmény neve Székhelye A magyar 
hallgatók Szakok

Állami

1.
Újvidéki Egyetem 
Közgazdaság-
tudományi Kar

Szabadka 728

Agrárgazdaságtan és agrobiznisz, Európai 
gazdaságtan és biznisz, Pénzügyi és biztosítá-
si szak, Kvantitatív gazdaságtan, Marketing, 
Menedzserképző szak, Ügyviteli információs 
rendszerek, Számvitel és revízió, Kereskedelem 
(9 szak)

2.

Újvidéki Egyetem 
Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar 
(2006-tól)

Szabadka 193    Osztálytanító

3.

Újvidéki Egyetem 
Bölcsésztudományi 
Kar Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszék

Újvidék 134    Magyar nyelv és irodalom

4. Újvidéki Egyetem 
Építőmérnöki Kar Szabadka 128

Szerkezet-építőmérnök, Vízépítési szak 
(hidraulika, hidrológia, vízgazdálkodás) 
Településrendezési-közművesítési-, Közlekedés-
építőmérnöki szak (4 szak)

5.
Újvidéki Egyetem
Színművészeti 
Akadémia

Újvidék 60 Színész szak minden második évben 

6. Műszaki Főiskola Szabadka 470 Villamossági, gépészeti és informatikai szak 
(3 szak)

7. Óvóképző Főiskola Szabadka 121 Óvodapedagógus
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Az elhelyezkedés a munkaerőpiacon a felsőoktatásban szerzett szakmától 
függ. Éppen ezért érdekelt bennünket, hogy a magyar hallgatók esetében a 
szakok megválasztásakor a hagyományos természettudományi, mérnöki orien-
táltság van-e jelen, vagy a választásban inkább a tannyelv a szempont. A legtöbb 
magyar hallgató a közgazdászi, mérnöki (műszaki) és pedagógiai képzésben 
vesz részt, s ebben nyilván szerepet játszik a képzések földrajzi közelsége is 
(Szabadka és részben Újvidék). A pedagógusképzést is (főleg a tanítóképzést) 
nagy számban választják a magyar nemzetiségűek; mégis megoldatlan a ma-
gyar oktatók hiánya. Ennek oka egyrészt az, hogy a tanárképző szakokon nem 
magyar nyelven oktatnak (a Természettudományi-matematikai Karon pl. 2-3 
általános tárgyat), másrészt a hallgatók egyenlőtlenül oszlanak meg az óvoda-
pedagógusi és a középiskolai tanárképzés között. Míg az előbbinél kielégítő a 
jövendő pedagógusok száma, az utóbbinál egyes szakok esetében már súlyos 
hiány tapasztalható. A magyar hallgatók a jogászképzésben, az egyes bölcsész-
szakokon (szociológia, pszichológia, pedagógia, történelem) és a mezőgazdasági 
képzésben is alulreprezentáltak. A korábbi empirikus kutatások kimutatták, 
hogy szakválasztásban a hallgató szakmai érdeklődésén kívül döntő az oktatási 
intézmény közelsége, sőt tannyelve is. 

A vajdasági állami felsőoktatási intézményekben a magyar nemzetiségű 
hallgatók számának eloszlása helységek szerint a következő: legtöbb egyetemi 
és főiskolai hallgató, valamint kihelyezett tagozatos Szabadkán tanul, ezt követi 

8. 
Belgrádi Egyetem 
Hungarológiai 
Tanszék

Belgrád néhány Magyar nyelv és irodalom

Magyarországi kihelyezett tagozat

9.

Budapesti 
Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi 
Kar Kertészmérnöki 
Szak Határon Túli 
Levelező Tagozata 
– Konzultációs 
Központ

Zenta 166 Kertészmérnök

10

Gábor Dénes 
Főiskola 
–Konzultációs 
Központ 
(megszűnőben)

Szabadka 128 Műszaki informatika, 
Műszaki menedzser 

Összesen karok/
főiskolák Székhely Hallgatók 

száma Szakok száma

10 4 2128 24
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Újvidék, ahol az egyetemisták száma jóval nagyobb, mint a főiskolásoké. A ma-
gyar fiatalok szívesen tanulnak anyanyelvükön, viszont egyetemi szinten nincs 
elég magyar tagozat. A felsőoktatási intézmény megválasztásakor a magyar 
érettségizők Újvidék, Szabadka, Szeged, Zenta helységek közül választanak. Az 
utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy nőtt Szabadka vonzásterülete. 2000-
ben az újvidéki állami felsőoktatási intézményekben csaknem 1500 hallgató ta-
nult, Szabadkán pedig kb. 1100. Három év múlva a helyzet megváltozott: 2003-
ban Szabadkán már csaknem 1600 volt a számuk, Újvidéken pedig 1230. Ennek 
az lehet az oka, hogy a magyar fiatalok szívesebben választották a magyar vagy 
részben magyar tannyelvű intézményeket, de közrejátszhatott az olcsóbb albér-
let és a könnyebb utazási lehetőség is. 

3. grafikon: A magyar egyetemi és főiskolai hallgatók területi megoszlása 
Vajdaságban (2003/04)

Forrás: G. Molnár Irén, Oktatási oknyomozó mtt kötete, 2006.

4.2.4. Az életen át tartó tanulás (LLL)

A felnőttképzésnek Szerbiában hosszú hagyománya van, története azonban 
nem mutat kiegyensúlyozott fejlődést. Ma a felnőttek képzése nem tükrözi a 
társadalmi érdekeket, nincsenek nagyobb fejlesztések ezen a téren, így nem tud 
jelentős szociális és gazdasági hatást gyakorolni. A Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat az egyetlen állami intézmény, amely úgy-ahogy rendszeresen foglalko-
zott és foglalkozik a felnőttképzésessel, mint annak a szervezője, bonyolítója és 
legtöbbször finanszírozója. Képzési programjaik azonban az esetek többségében 
nem a valós szükségletek függvényében valósulnak meg, kimenetelük kétes. 
Más felsőoktatási intézmények tevékenységét az állam jövedelem-szerzésnek 
tekinti elsődlegesen, amelyet meg kell adóztatni. Ezek az intézmények normatí-
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vák, standardok és követelményrendszerek nélkül működnek, ami meglehetősen 
kaotikus és professzionalizmust nélkülöző helyzetet teremtett. Jelenleg a követ-
kező intézmények tevékenykednek kisebb-nagyobb intenzitással a felnőttkép-
zésben, s szolgálják részben az életen át tartó oktatás programjának megvaló-
sulását: munkás-, nép- és szabadegyetemek, művelődési központok, az említett 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, vállalatok oktatási részlegei, magán (oktató) 
intézmények, oktató központok, erre szakosodott alapítványok és civil szerve-
zetek, teleházak, tudományos és szakmai intézmények, szakmai társulások, a 
hadsereg és a rendőrség különleges igényeit kielégítő képzési formák, az idősek 
társadalmi gondoskodásáról szóló intézmények, sőt egyházak, a helyi és globális 
médiák, múzeumok, könyvtárak, olvasótermek, sőt jelenleg képzést vállalnak 
mozik, képtárak, rekreációs központok, büntető- és javító intézetek is.

Szerbiában nem létezik külön törvény a felnőttoktatásról, de stratégiai 
tervek már vannak. A Szerb Kormány 2006. december 28-án fogadta el a 
Felnőttoktatás stratégiai fejlesztése Szerbiában című dokumentumot,62 amely-
lyel meghatározta e képzésforma körüli teendőket. Ez a 17 oldalas dokumentum 
elvi alapokat és fejlesztési célokat tartalmaz, végre egybehangolva a nemzetközi 
deklarációkkal.63 A felnőttoktatást az egész életen át tartó tanulás elve szerint 
alakítaná át. A célja a humán erőforrás fejlesztése a társadalmi és gazdasági fej-
lődés előmozdítása érdekében. Az új stratégia olyan korábbi kormányhatároza-
tokat egészít ki ezért, mint a foglalkoztatás stratégiája 2005-2010 között, a kis- és 
középvállalkozások fejlesztésnek stratégiája 2003-2008 között, szegénységcsök-
kentési program (2003), a csatlakozási stratégia az Európai Unióhoz (2005), a 
szociális védelem fejlesztése (2005) valamint a nemzetstratégia az öregedésről 
2006-2015 között.

A felnőttoktatás mindazokra vonatkozik, akik elmúltak 18 évesek és nincs 
tanulói vagy hallgatói jogviszonyuk. A felnőttképzési aktivitás főleg két terület-
re irányul: a szakképzésre (akár az első szakma megszerzése vagy az elhibázott 
(elégtelen) képzésből eredő pályakorrekció, át- és továbbképzés) és az alapvető 
kompetenciák elsajátítására. A kormányhatározat az oktatás következő formáit 
ismeri el: 

 62 Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji, (Službeni glasnik RS br. 55/05, javítva 
75/05), 2006. december 28. A határozat a korábbi felnőttoktatást érintő dokumentumokra támasz-
kodik: Strateški pravci u razvoju obrazovanja odraslih, Ministarstvo prosvete i sporta Republike 
Srbije, Beograd, 2002. www.mps.sr.gov.yu

 63 A kormányhatározat 6 nemzetközi nyilatkozatra vagy elvi határozatra támaszkodik. Ezek a 
Hamburgi deklaráció a felnőttoktatásról (1977.), az Európai Bizottság memoranduma az éle-
ten át tartó tanulásról (2000.), a Dakari keretegyezmény – oktatás mindenkinek (2000.), az 
Életfogytiglani tanulás európai térsége (2001), a Koppenhágai nyilatkozat (2002.), a Tudás szá-
zada a fenntartható fejlődésért (ENSZ –UNESCO, Bonn – 2005.)
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Formális képzési alrendszer vagy formális oktatás: az államilag akkreditált 
iskolarendszer része (általános iskolától a posztgraduális szintig), elvégzéséért 
tehát bizonyítvány vagy oklevél jár, elismerhető kvalifikációt ad. Intézményei:

 % a felnőttek alapképzésének iskolái,
 % a fiatalok képzését szolgáló középiskolák (állami és magán),
 % főiskolák és egyetemek (állami és magán).

Nem formális képzési alrendszer vagy nem formális oktatás: az államilag fi-
nanszírozott iskolarendszeren kívül áll, a szervezést és a lebonyolítást, a progra-
mokat meghirdető intézmények vállalják magukra, ha akkreditációhoz jutnak.

Általános vagy szakoktatás: az iskolai programok tartalmuk szerint lehetnek 
általános tudást vagy szakosított ismereteket adók, utóbbiak például a középfo-
kú szakoktatási és munkaerőpiac által igényelt programok.

Iniciális oktatás: minden olyan program, amely az első munkába lépést 
megelőzi.

Folyamatos oktatás: azok a programok, amelyeken munkába lépést követően 
lehet részt venni. Célja lehet a tudás, a képességek fejlesztése, új kompetenciák 
szerzése.

Rendes vagy rendkívüli oktatás: a felnőttképzés hagyományosan rendszeres 
időközönként, főként hétvégeken és délután/este zajlott. Újabban, a távoktatás 
lehetőségeinek köszönhetően már nem szorosan időhöz kötött: a tanuló a kép-
zési csomag alapján főként önállóan tanul szükség szerint konzultálva tutorával, 
részt vesz a kötelező vagy fakultatív konzultációkon és gyakorlatokon, a kiadott 
feladatok teljesítése után pedig képzésközi- és záróvizsgát tesz.

A kormány eléképzelése szerint a sokféle felnőttoktatással foglalkozó intéz-
mény közül a következők tevékenysége lesz legalizálható: állami általános isko-
lák, középiskolák és központjaik, felsőoktatási intézmények és központjaik, nép-, 
munkás-, és szabadegyetemek, vállalatok és gazdasági szervezetek, egyesületek, 
kulturális intézmények, oktatási magánszervezetek, szakmai társaságok.

A Szerb Kormány négy alapvető célt jelölt meg, amelyek tervei szerint a jö-
vőbeli törvények alapját szolgálják.64

A felnőttoktatásban érdekelt szociális partnerek hatékony részvétele a 
programban, amely társadalmi dialógust követel. Ehhez a célhoz a következő 
feladatok idomulnak.

 64 A már meghozott határozatok: (1) Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji kor-
mányhatározat objavljen Službeni glasnik RS br. 55/05, javítva 71/05) és a (2) Strategija razvoja 
obrazovanja odraslih u Republici Srbiji, (Službeni glasnik RS br. 55/05, javítva 75/05), 2006. 
december 28. www.mps.sr.gov.yu
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Partnerségi egyezségek megkötése a szakképesítésről a kormány, a munka-
adók és a foglalkoztatottak között országos és önkormányzati szinten. A felada-
tok és a felelősség megosztása nélkül nem működik rendszerben a felnőttoktatás 
– túl kellene haladni a jelenlegi kaotikus helyzeten. 

Szakképesítési és továbbképzési oktatási tanácsok alapítása a kormány, a 
reprezentatív szakszervezetek és a munkaadók képviselőiből.

A humán erőforrás fejlesztése céljából alapított önkormányzati tanácsok 
működtetése, amely a kormány, a reprezentatív szakszervezetek, a munkaadók, 
a szakmai egyesületek, az oktatási intézmények és a kutatóközpontok képvise-
lőiből alakulna. Alapvető feladata lenne az oktatási szükségletek felmérése, a 
kezdeményezés, a tájékoztatás és finanszírozási modellek ajánlása.

A felnőttoktatásban érdekelt minisztériumi hatáskörök disztribúciója és 
újradefiniálása, amihez három minisztérium szoros együttműködése szük-
séges: az Oktatási, a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Szociálpolitikai valamint a 
Pénzügyminisztérium. A munkát elősegítendő minisztériumközi munkacso-
portokat és állandó bizottságokat kell felállítani. Feladatok ezen a téren:

 % a felnőttoktatásra fordítható kapacitások és a felelősségvállalás szintjének 
emelése;

 % a felnőttoktatási programok finanszírozási modelljének és mechanizmusá-
nak kidolgozása;

 % a felnőttképzést vállaló intézmények ellenőrzése és igazgatása, egységes 
standardok alapján;

A felnőttképzési programokhoz való hozzáférés opcióinak kidolgozása a 
következő feladatokkal:

 % a felnőttek alapképzésének megszervezése;
 % a szakképzési és továbbképzési programok fejlesztése.

A felnőttképzési kapacitások növelése és minőségének ellenőrzése:

 % a felnőttképzési törvény és altörvényeinek mihamarabbi meghozatala;
 % a felnőttképzés finanszírozási rendszerének bevezetése;
 % a képzési és oktatási standardok meghatározása;
 % az akkreditációs és certifikációs rendszer bevezetése;
 % a tanácsadási rendszer kidolgozása;
 % a minőségellenőrző programok rendszerének bevezetése.

A felnőttoktatás potenciális alanyai között elsősorban azok találhatók a 
kormány elképzelése szerint, akiknek nincs megfelelő tudásuk és kompeten-
ciáik ahhoz, hogy a munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni: írástudatlanok, 
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kvalifikáció nélküliek. Számukra az általános alapszintű képzés mellett a szak-
kép zés lehetőségét is biztosítani kell. Kiemelten foglalkoznak bizonyos társa-
dalmi csoportok (a nők, a nemzeti kisebbségek (a romák), a falusi lakosság) 
felzárkóztatásával. Alapvetőnek tekintik a felnőttképzés megszervezésénél a 
helyi és regionális igények felmérését, az ezekhez való igazodást. A finanszíro-
zásban a kormány szándéka szerint az állam mellett az önkormányzatoknak, a 
(vállalati) magántőkének, hazai és nemzetközi szervezeteknek szükséges részt 
vennie. Költségvetési forrásokból foglalkoztatási programokat akar támogatni. 
Adómentességet vagy adókönnyítést akar adni azoknak, akik átképzésekbe és 
továbbképzésekbe fektetik a pénzüket, beruháznak az oktatás területén. Végül 
alapítványok alakulását kezdeményezi. 

4.2.5. A bolognai folyamat eredményei Szerbiában

A bolognai folyamat megindítása felsőoktatás-politikai döntés, a rendszer-
változtatás része. A Szerb Oktatási Minisztérium igyekszik a kialakult kaotikus 
helyzetet – a meglehetősen erős állami karok és a magán intézmények ellenében 
is – központosítási és ellenőrzési szándékkal megszüntetni. A reformfolyamat 
azonban lassú és nem zökkenőmentes. A bolognai folyamatra való hivatkozás 
az akadémiai körökben elfogadhatóvá tesz olyan reformokat is, amelyeket a 
kormányzat egyébként nem tudna kezdeményezni, hiszen ennél „fontosabb 
országos sorskérdésekkel van elfoglalva”, mint például Koszovó kiválása. Ezért 
a bolognai folyamat nem egyszerűen szerkezeti átalakulás a felsőoktatásban, 
hanem egy új felsőoktatási koncepció, amely újabb felsőoktatási törvény meg-
hozatalára készteti a kormányt.

A felsőoktatási politikát az utóbbi másfél évtizedben a kormány (centraliz-
mus), az egyetem (autonómia) és a felhasználók alkotta háromszög-viszony jel-
lemzi. A szerb állam a miloševići korszak óta nem tudja levetkőzni a centralista 
törekvéseket, ami Belgrád-központúságot jelent a felsőoktatás irányításában. A 
titói korszakban kialakult önigazgatási rendszer azonban még mindig erősen 
hat, hiszen az egyetemi körök és a hallgatók tradicionálisan beleszólnak a felső-
oktatás irányításába, és ma is megkövetelik a véleménynyilvánítás szabadságát.

A Felsőoktatási törvény (2005) többféle intézményt különböztet meg: az 
egyetemet a karokkal, magasiskolát (olyan, mint egy kar, csak nem az egyetem 
keretén belül működik), szakmai stúdiumok magasiskoláját, szakmai stúdiu-
mok akadémiáját. Ha a vajdasági magyar közösség egyetemalapítást tervez, ele-
get kell tennie legalább 3 feltételnek: jogi előírások, elegendő magyar szakemberi 
forrás és hallgató, valamint megfelelő infrastruktúra és folyamatosan pénzelt 
intézményfenntartás. Az esetleges magyar egyetemalapítás feltételei egyelőre 
nem adottak:
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 A)  Akkreditálás, több tudomány- és szakterületen:
 1.  Például akadémiai stúdiumok egyeteme esetében (4+1+2 év) – (3 tudo-

mányág/kar + 3 akkreditált szakirány 3 szinten)
 2.  Szak stúdiumok akadémiája esetében (3+1 év) – (3 tudományág/kar + 5 

akkreditált szakirány 2 szinten: alap- és mesterképzés)
 B)  Munkaengedély megszerzése (a tartományban, de a köztársasági miniszté-

rium belegyezésével):
 1.  Egyetemi campus – előírt infrastruktúra (termek, laborok, digitális könyv-

tár stb.) és folyamatos pénzelés
 2.  Kinevezett, teljes munkaidőben alkalmazott tanerő a tantárgyak 70-ára
 3.  Több évtizedre biztosított hallgatóság: legalább 3000-5000 (jelenleg 3000 

alatt van a magyar egyetemisták száma!)

Szerbiában hét állami és 12 magán egyetemen folyik felsőoktatás. A hét 
állami egyetem: két belgrádi, az Újvidéki, a Nisi, a Kragujeváci, a Novi Pazari 
és a kihelyezett Pristinai Egyetem. A már akkreditált magán egyetemek: a belg-
rádi Braća Karić, Európai, Megatraned, Singidunum és Union Egyetem, vala-
mint az újvidéki Gazdasági Akadémia. A karok száma: 84 állami és 51 magán 
(ebből 5 nem tartozik egyetemhez). A főiskoláké pedig: 49 állami és 31 magán 
(akkreditációjuk egységes törvény alapján folyamatban van).65 Szerbiában az 
összes felsőoktatási intézményben megközelítőleg 100 ezer hallgató tanult 
(pontosan 98 259 hallgató az állami és magán karokon a 2006/07-es tanévben). 
Nagyobb részük, 58-uk alapképzésen vett részt (57 359 fő), míg 11-uk a poszt-
graduális (mester-) képzésen tanult (10 860 fő az évet ismétlő hallgatókat nem 
számolva). Az egyetemen kívül álló állami és magán főiskolákon 30 040-en 
tanultak, az összes hallgatók 31-a. 

Az oktatási miniszter feladata, hogy folyamatosan törődjön a bolognai 
folyamat beépítésével és a felsőoktatási intézményszerkezet reformjával, külö-
nösen magán karok és főiskolák esetében. Ezért bizottságot (Committee for the 
Monitoring of Implementation of the Law on Higher Education) alapítottak, 
amelynek feladata a felsőoktatási törvény alkalmazásának követése.66

A felvételi vizsga minden egyetemi karon és főiskolán kötelező, kivéve, 
ha elismerik az emelt szintű érettségit. A szükséges pontokat a középiskolai 
eredmények (50) és a felvételi vizsga alapján (50) lehet megszerezni. A felvé-
telizés rendszerének európai harmonizációja megkezdődött, de a jövőben erre 
még nagy figyelmet kell majd szentelni.67 Miniszteri hatáskörben megszületett 
a Nemzeti Felvételi Keretkövetelmény (National Qualifications Framework), 

 65 Bologna process, Serbian national report, 2005-2007, Minister of Education and Sports: Slobodan 
Vuksanovic 15. December. 2006. 4. www.mps.sr.gov.yu

 66 Uo. 5. oldal
 67 Uo. 8. oldal.
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amelyet elvben összehangoltak a munkaadói képviseletek, a szakszervezeti 
szakemberek és a gazdasági minisztérium igényeivel és elképzeléseivel. 

A belgrádi és az újvidéki állami egyetemeken a bolognai elvek alapján mű-
ködnek az oktatási szintek. Külön akkreditált szakirányok vannak az alap- és 
a graduális, valamint a posztgraduális képzéseken. A Niši és a Kragujeváci 
Egyetemen 80-ban tettek eleget ennek a követelménynek, míg a Pristinai 
(Kosovka Mitrovicán székelő) Egyetemen68 csak 50-ban. Az egyes szintek és 
szakirányok közötti átjárhatóság még meglehetősen megoldatlan, hiszen az 
egyetemisták csak viszonylag sok különbözeti vizsgával tudnak átiratkozni 
egyik stúdiumról a másikra, különösen más-más egyetemek esetében. Ezt a 
helyzetet valamennyire megkönnyíti az a tény, hogy 2007-től kezdve a karok 
kötelezően kiadják szerb és angol nyelven az európai oklevélmellékletet.

A 2007. első felében lezajló kormányválság Szerbiában megakadályozta, 
hogy a felnőttoktatási stratégiai fejlesztéshez kapcsolódó operatív programokat 
időben meghozzák. Ugyanúgy a felsőoktatási reformteendők is sürgősek, hiszen 
a Londoni konferencia újabb feladatokat nyújt. A 2007. május végére tervezett 
akcióprogram beindítása is késett, de a 2005-ben meghozott Felsőoktatási tör-
vény kiegészítésén/felújításán máris elkezdődtek a munkák.  Az elkövetkező két 
évben tehát új Felsőoktatási törvény várható, miközben 2007-ben elindult az ál-
lami és magán egyetem/karok akkreditációja, amit 2009. június 27-ére befejez-
nek. Időközben az önálló főiskolák is megkapják majd a választ az akkreditációs 
kérelműkre69. 

4.2.6. A versenyképes egyetemek
 
Kutatási eredményeinkből70 kielemezhetők azok a pozitív vélemények, ame-

lyek az állami karok versenyképességéről szólnak a régióban. Legtöbb fiatal 
a kreativitásfejlesztés lehetőségét keresi az egyetemeken, de az állami karok 
esetében mégis a legbiztonságosabb az, hogy a diploma elismert és nem kell 
honosítani, vagy akkreditálásra várni (magánkar esetében). Az állami karoknak 
(Közgazdasági például) tradicionális elismertsége és tekintélye van a régióban. 
Többen kihangsúlyozták a két tannyelvű lehetőség előnyeit, de ez sajnos csak a 
Szabadka székhelyű intézményekben lehetséges. A műszaki főiskola esetében a 

 68 Az egykori Pristinai Egyetem valójában kettészakadt: Pristinában maradt az albán érdekeltségű és 
Kosovska Mitrovicára (szintén Koszovó területén) költözött a szerb érdekeltségű részlege.

 69 2007. május 3-ig 97 főiskola akkreditációs kérelmére adtak választ: 33 kapott akkreditációt, míg 
27-et elutasítottak, de 18 főiskola még 3 hónapos halasztást kapott a hiányzó dokumentáció pót-
lására. Forrás: Slobodan Arsenijević, az Akkreditációs Bizottság elnöke – 2007. július 27. 

 70 Gábrity Molnár Irén: Vajdasági magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási 
igényei, (2007). In: Karrierutak vagy parkolópályák? 
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fiatalok a folyamatban levő akkreditálásának a lehetőségét és a továbbképzési 
esélyeket emlegették. A tanítóképzősök a magyar tannyelvű pedagógusképzés 
minőségének emelését látják pozitívumnak, különösen azért, mert 2006-óta 
önállósodott a magyar tanítóképzés az Újvidéki Egyetem keretein belül (új kar 
létrehozása Szabadkán, amely nem a szerb nyelvű zombori kar kihelyezett ta-
gozataként működik).

A negatív vélemények a karok versenyképességéről magukba foglalják első-
sorban azt, hogy a 2 éves főiskolák nem reformképesek, nehezen akkreditálható 
a Bologna-elvek alapján; néhány szakon nem elég modern a tanprogram és nem 
elég gyakorlatias; sok magán/alapítványi kar jelent meg, amelyeken felületes 
tudást adnak; a „divatos” menedzserképzéssel foglalkozna olyan kar is, amelyen 
nincs ilyen alapkutatás. Megjegyzem, hogy azok, akik magyarul vagy szerbül 
végezték az iskoláikat, egyaránt hasonlóan vélekedtek az egyetemek verseny-
képességéről. Az egyetemek és főiskolák versenyképessége nem egyforma. A 
régióban lassan kialakulóban van az európai kritériumok szerint szerveződő 
intézmények elfogadása és minőségellenőrzésük, versenyképességük elsősorban 
ezen is múlik.

Az egyes karokról alkotott különvélemények arról tanúskodnak, hogy 
konkrétan a műszakit és a közgazdaságit tartják versenyképesnek belföldön 
és külföldön is, de a pedagógus és óvóképzőt nem. Pozitív tapasztalatokat 
sugallnak a következő válaszok: A megkérdezett közgazdász fiatalok úgy gon-
dolják, hogy „Szerbiában meg lehet élni belőle, Magyarországon a szerbhorvát 
nyelvtudás miatt szívesen alkalmaznak bennünket, Nyugat Európában viszont 
csak egy parkolóőri állást kaphatnánk meg vele.” A diploma külföldi értékéről 
legjobb véleménnyel a műszakisok vannak. Ők úgy gondolják, hogy megfelelő 
nyelvtudással ott is érvényesülnének. Már negatív tapasztalatról számolnak be 
a pedagógusok. Az óvóképzőben diplomázott lány válasza: „Gyakorlatilag na-
gyon rossz. Már Szerbiában sem lehet vele érvényesülni, Magyarországon még 
honosítani sem lehet, Nyugat-Európa pedig gyakorlatilag teljesen zárt terület a 
diplomámat illetően.71” A tanítónő hasonló véleményen van: „Itthon nehezen 
tudok a tanítónői diplomámmal állást kapni, azt hiszem, külföldön még nehe-
zebben.72” 

A Vajdaságban megszerzett diplomának külföldön akkor van értéke, ha 
konkrét munkahelyen alkalmazható. Ez érvényes műszaki, orvosi, művészeti, 
részben a menedzseri szakokra, de a pedagógusszakmák ebből a körből kies-
nek. A fiatalok tudatában vannak annak, hogy a diplomahonosítási nehézségek 
miatt, külföldön eleinte nem a szakmában dolgoznának, és csak fokozatosan 
helyezkedhetnének a munkaerőpiacon. A továbbtanulás a megkérdezettek több-

71 Az óvóképző szakon végzett lány átképezte magát és a médiában dolgozik.
 72 A szabadkai tanítónő jelenleg nem dolgozik, de valószínűleg, ha falun keresne állást még találna.

Hazaé sz  66  A versenyképes egyetemek 

hazae12.indd   66hazae12.indd   66 2008. 06. 11.   00:27:302008. 06. 11.   00:27:30



sége estében külföldön is lehetséges, amennyiben viszonylag zökkenőmentesen 
folytathatnák magasabb szinten. A friss diplomásoknak fontos, hogy elérhető 
legyen az EU szinten elismert diploma (Bolognai-elv alapján).

A magyar tannyelvű felsőoktatás jövőjéről évtizedeken keresztül vitáznak 
főleg a magyar értelmiségiek. A vita tárgyát alkotja nem csak az, hogy szük-
séges-e a teljes magyar tannyelvű egyetemi oktatás a magyar ajkúaknak, vagy 
két- esetleg többnyelvű karok szükségeltetnek. A döntéshez felsőoktatási pro-
jekttervek születtek több alternatívában:  

 1.  Etnikai egyetem modellje vagy a versenyképes egyetem modellje kell a 
régióban?

 2. A kisebbségi tudományművelést állami felsőoktatási intézményekbe érde-
mes összpontosítani vagy a civil tudományos társaságokra és alapítványok-
ra támaszkodni és magánkarokat nyitni?

 3.  Sürgősen szükség van-e egy Regionális Felsőoktatási Kutatóintézeti Köz-
pontra vagy inkább egy nemzeti hálózat kialakítására?

Az oktatás és regionális intézmények támogatásában a versenyképességre 
fókuszáljunk. Előnyös volna, ha a határon túli magyar felsőoktatás (a vajdasági 
is) integrálódhatna egyfajta „magyar felsőoktatási térbe”, rajta keresztül pedig 
az egységesülő európai felsőoktatási térbe. Az egységes európai felsőoktatási 
térség új összefüggéseket helyez előtérbe, melynek következtében nemzeti felső-
oktatási stratégia kidolgozására van szükség. E célból újragondolandó a térség 
magyar-magyar és magyar-nem magyar nyelvű intézményei közötti regionális 
együttműködések gyakorlata, finanszírozása, amely nyomán egy olyan regioná-
lis felsőoktatási tömörülés jöhet létre a Kárpát medencében, amely az egységes 
európai felsőoktatási piacon is megállja helyét.

4.3. Konklúzió

Szerbiában/Vajdaságban nem eléggé hatékonyak a felnőttképzési programok, 
az azonos tevékenységi területen jegyzett munkanélküliek szabad munkahelyre 
történő irányításához. Ha a tapasztalattal nem rendelkező, 19-25 éves középká-
der a munkanélküliek 12,1-át teszik ki, valószínűsíthető az oktatási rendszer 
hiányossága, passzivitása. A változásokra érzéketlen oktatási infrastruktúra, 
a nem megfelelő képzések, programok képezik a feltörekvő munkanélküliség 
alapját. Szerbiában a legnagyobb problémát a szakközépiskolák szakmakínálata 
képezi. Ha a szakképzettségi szintek közti kereslet-eltérések társadalomgazda-
sági igényként fogalmazódnak meg a munkaerő-piaci hivatalok nyilvántartása-
iban, akkor egyben ösztönzőleg hathatnak, az oktatási rendszer reformjára. 

A szerbiai iskolák merev programjai, a régi gazdasági rendszer alapjaira épülő 
szakosodási rendszerek, kilátástalan helyzetbe juttatták a munkanélküliséggel 
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küszködő emberi erőforrást. Szükséges a szakmakínálat megtervezéséhez szük-
séges párbeszédek kezdeményezése (az oktatási rendszer, a Foglalkoztatásügyi 
Hivatal képviselőivel, továbbá a munkaadókkal); a széleskörű szakoktatás, f lexi-
bilis gyakorlatias programokkal. Az oktatási rendszer innovatív kiigazításai és a 
piaci szükségletek revíziója a felnőttoktatás új, törvényes keretek közötti model-
lezésével valósítható meg. Szerbiában még hiányzik az egységes egész életen át 
tartó tanulási koncepció operatív programjai, a rugalmasabb, interdiszciplináris 
képzési magatartás. 

A felsőoktatásban határon átívelő intézménykapcsolatokkal követhető a 
munkaerőpiaci követelmény a régióban kidolgozásra vár a felnőttoktatás inter-
diszciplináris intézményközi modellje és a regionális felnőttoktatási modell.
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5. MUNKAERŐ-PIACI ELEMZÉSEK73

5.1. Munkanélküliség és foglalkoztatottság

16. táblázat: A munkanélküliek gazdasági tevékenységek szerint, a szabad munkahelyek 
és a munkába állás eloszlása gazdasági tevékenységek szerint Vajdaságban, 2004-ben

Tevékenység
Munkanélküliek Szabad

munkahelyek
Munkába 
állás

szám % szám % szám %
Mezőgazdaság, élelmiszeripar 17 901 7,3 6 691 5,7 5 694 6,2
Erdészet és fafeldolgozás 3 368 1,4 955 0,8 750 0,8
Geológia, bányászat és metallurgia 736 0,3 304 0,3 236 0,3
Gépészet és fémmegmunkálás 29 634 12,1 11 150 9,5 9 733 10,6
Elektrotechnika 9 862 4,0 3 205 2,7 2 551 2,8
Vegyészet, nem-fémek és grafika 6 878 2,8 2 640 2,2 2 048 2,2
Textil- és bőripar 16 147 6,6 5 949 5,1 5 360 5,8
Kommunális és kisipari szolgáltatások 1 728 0,7 3 621 3,1 1 963 2,1
Geodézia és építészet 5 495 2,2 2 948 2,5 2 272 2,5
Közlekedés 6 980 2,9 4 920 4,2 3 807 4,1
Kereskedelem, vendéglátóipar 
és turizmus 22 215 9,1 20 963 17,8 17 355 18,8

Közgazdaság, jog, adminisztráció 17 289 7,1 12 968 11,0 9 095 9,9
Oktatás és nevelés 3 559 1,5 7 378 6,3 4 723 5,1
Társadalmi és humán területek 1 384 0,6 987 0,8 541 0,6
Természettud.-matem. területek 2 021 0,8 284 0,2 226 0,2
Kultúra, művészetek és tájékoztatás 2 032 0,8 881 0,7 591 0,6

Egészségügy, gyógyszerészet és szociális 
védelem 3 316 1,4 4 263 3,6 2 916 3,2

Testnevelés és sport 100 0,0 60 0,1 37 0,0
Egyéb 93 815 38,4 27 470 23,4 22 325 24,2
Összesen 244 460 100 117 637 100 92 223 100

Forrás: A tevékenység bemutatása a 2004-es évben, Tartományi Munkaügyi Központ
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A munkanélküliek legnagyobb csoportja a fémiparból és a kereskedelem, ven-
déglátóipar és turizmus területéről kerül ki. Jelentős számú a mezőgazdasági és 
közgazdasági szakterületű munkanélküliek csoportja is, de kedvező körülmény-
nek tudható be, hogy a legtöbb szabad munkahely a kereskedelem és közgazdaság 
területén van. Sok szabad munkahely volt a közgazdasági, jogi és adminisztrációs 
szakterületen belül is (11). A fémiparban is számos szabad munkahely volt, és a 
munkát talált dolgozók 10,6 ezen a területen helyezkedett el.74 

Szerbiában a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2005-ös évben 
2 015 946 foglalkoztatott személy volt nyilvántartva. A munkanélküliek száma 
975 412 volt ugyanazon év januárjában, ebből az aktív munkakeresők 865 678 
személy. A hivatalos, regisztrált munkanélküliségi ráta 26,64. Az aktív mun-
kát keresők közül 53,1-a először keres munkát és legtöbbjük egy teljes évet vár 
az első munkába állásra. A tartós munkanélküliek, akik az elhelyezkedésükre 
több, mint két éve várnak, az összlétszám 52,2-át képezik. A munkanélküliség 
legjobban a 31-40 éves korcsoportot érinti (29,8), majd a 41-50 éveseket (21,8). 
A szakképzettségi szinteket illetően, legtömegesebbek a középfokú végzettség-
gel rendelkezők (III-IV. iskolai fokozattal az összes munkanélküli 56,0-a). 

2005 januárjában 42 046 szabad munkahelyet regisztráltak Szerbiában. A 
munkáltatók igényei75: első helyen a középfokú szakmakereslet áll, az összes 
munkahely 55,7-a, majd a szakképzetlen és fél-szakképzett munkaerőt igény-
lő munkahelyek (27,8), és végül a főiskolát/egyetemet igénylő munkahelyek 
15,2-kal. A teljes szakmakereslet a fentiek alapján 72,2-ban szakképzett 
munkaerő iránti igényekben manifesztálódik, míg 27,8-ban szakképzetlen 
munkaerő iránti igény formájában jelentkezik. A legtöbb szabad munkahelyet 
a kereskedelem, vendéglátóipar és turizmus területén regisztrálták (19,9). A 
közgazdaság, jog és adminisztráció területén szintén jelentős munkaerő-igény 
(16,1), míg a gépészet és fémmegmunkálás tevékenységi körökben 3 293 (7,8) 
munkahelyigény volt. A 4. helyen a közlekedési tevékenység, az 5. helyen az 
egészségügy, gyógyszerészet és szociális védelem állnak. 

A szakképzettségi szintek közti kereslet-eltéréseket elemezve: a munka-
nélküliek 56-a szakmunkás illetve technikumi végzettséggel rendelkező, 
de szakmakínálatként mégsem sikeresek, a kompetencia hiány miatt. Ezért 
az oktatási rendszer segítségére van szükség, megfelelő képzések, átképzések 
azonnali kezdeményezéséhez. A legtöbb szabad munkahelyre kereskedelmi, 
vendéglátó-ipari és turisztikai szakmunkásokat, ill. technikusokat keresnek 

 74 Vajdaságban, a 2004-es esztendőben 269 910 munkanélkülit tartottak nyilván, így a munkanél-
küliségi ráta 30,65% volt. A munkanélküliek között a nők és az első munkahelyüket keresők is kb. 
53%-ban voltak jelen.

 75 Lásd Takács Zoltán tanulmányát: A Vajdaság, mint régió – regionális folyamatok Szerbiában 
a munkaerő-kompetencia és az oktatás viszonya szempontjából, In. Kitekintés – Perspective, 
2007.
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(4 652 szakmunkást és 2 440 technikummal rendelkezőt, az összes munkahely 
30,26-a). Ugyanakkor, az összes szabad munkahely 16,87-át a kereskedelem-
ben, vendéglátó-iparban, turizmusban jelentkező III és IV. fokú szakmakínálat 
alkotja. A létező szabad munkahelyek 1/10-ét (10,02) a közgazdasági, jogi és 
adminisztratív tevékenységeken belül, szintén középkáderek számára kínálják. 
A harmadik kiemelkedő tevékenységi terület a gépészet és fémmegmunkálás. A 
tevékenység a szakmunkásoknak a munkahelyek 16,94--ával áll rendelkezésé-
re. A két műszaki középprofil keretein belül koncentrálódik a szabad munka-
helyek 6,23-a. A nyilvántartásból kiszűrt szakmakereslethez kell felállítani a 
megfelelő szakmakínálatot. Érdemes végigelemezni a munkanélküliek részará-
nyát a tevékenységi területeken. A kereskedelem, vendéglátó-ipar és turisztika 
ágazatában a munkanélküliek 85,84-át a III. és IV. fokozattal rendelkező sze-
mélyek képezik. Ez nagyon jelentős arányt képez a teljes munkanélküliséghez 
viszonyítva, ugyanis több mint 1/10-e (11,79) a munkanélkülieknek ebből az 
ágazatból származik. Tehát, a kereskedelem, vendéglátóipar, turisztika területé-
ről származó munkanélküliek száma legalább olyan jelentős, mint az ágazatban 
jelentkező szabad munkahelyek száma. Hasonló a helyzet a közgazdaság, jog és 
adminisztráció területén is (főleg középkáder), akik a munkanélküliek 8,15-át 
képezik. A gépészet és fémmegmunkálás tevékenységeknél a munkanélküliek 
65,04-át a szakmunkások és technikusok alkotják. 

Vajdaságban a munkanélküliek legnagyobb csoportja a fémiparból és a 
kereskedelem, vendéglátóipar és turizmus területéről kerül ki, de jelentős a 
mezőgazdaságban és élelmiszeriparban tapasztalható munkanélküliség is. 
Szabadkán pl. sok a gépésztechnikus, fodrász, ápoló. A munkanélküliek kb. 
6,5-a kerül ki a kereskedelmi és a közgazdasági területekről.  Jelentős számú 
a mezőgazdasági és közgazdasági szakterületű munkanélküliek csoportja is, 
de kedvező körülménynek tudható be, hogy a legtöbb szabad munkahely a 
kereskedelem és közgazdaság területén van. Sok szabad munkahely volt a köz-
gazdasági, jogi és adminisztrációs szakterületen belül is (11). A fémiparban is 
számos szabad munkahely volt, és a munkát talált dolgozók 10,6 ezen a terü-
leten helyezkedett el.76 

Mirnics kutatásai szerint77: „…a gazdaságilag nem foglalkoztatottak (mun-
kanélküliek) is az aktív népesség részét képezik. … A 2002. évi népszámlálás 
szerint a munkanélküliek száma 211 688 főre nőtt (az aktív népesség száma 
912 800 fő volt). Az 1981-es népszámlálás szerint arányuk az aktív népességben 

 76 Vajdaságban, a 2004-es esztendőben 269 910 munkanélkülit tartottak nyílván, így a munkanél-
küliségi ráta 30,65% volt. A munkanélküliek között a nők és az első munkahelyüket keresők is kb. 
53%-ban voltak jelen.

 77 Lásd. Mirnics Károly tanulmányát: Vajdaság és a magyar nemzeti kisebbség népességének gaz-
dasági szerkezete és változásai (1953–2002), In: Regionális erőnlét, mtt kötete, 2008.
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6,4 volt, 2002-ben azonban 22,2. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a 
munkanélküliek minden korcsoportjában nagymértékű növekedés történt a 
kapitalizmus restaurációja következtében. A primitív módon végrehajtott tő-
kekoncentráció, a rablótőke, a fosztogató privatizáció tömeges elbocsátásokhoz 
vezetett. A vadkapitalizmus a munkanélküliek korösszetételében elsősorban az 
idősebbeket sújtotta. Az 1981–2002-es időszakban a 30–39 évesek korcsoportjá-
ban az inaktívak száma 6654 főről 50 001 főre duzzadt, a 40–49 évesek korcso-
portjában 3103 főről 36 097 főre, az 50-nél idősebbeknél 1114 főről 19 316 főre”.

17. táblázat: A munkanélküliek gazdasági tevékenységek szerint, a szabad munkahelyek 
struktúrája és a munkába állás eloszlása, Észak-Bácskában, 2004-ben

Tevékenység
Munkanélküliek Szabad 

munkahelyek
Munkába 
állás

Szám % szám % szám %

Mezőgazdaság, élelmiszeripar 2 248 8,5 1 415 8,0 1 227 8,5
Erdészet és fafeldolgozás 474 1,8 172 1,0 137 0,9
Geológia, bányászat, fémipar 38 0,1 29 0,2 26 0,2
Gépészet és fémmegmunkálás 2 537 9,6 1 138 6,4 1 041 7,2
Elektrotechnika 907 3,4 395 2,2 353 2,4
Vegyészet, nem-fémek és grafika 773 2,9 390 2,2 378 2,6
Textil- és bőripar 1 519 5,7 1 110 6,3 849 5,9
Kommunális és kisipari szolgál-
tatások 292 1,1 349 2,0 334 2,3

Geodézia és építészet 891 3,4 499 2,8 426 3,0
Közlekedés 719 2,7 790 4,5 760 5,3
Kereskedelem, vendéglátóipar és 
turizmus 1 737 6,6 3 413 19,3 3 447 23,9

Közgazdaság, jog, adminisztráció 1 684 6,4 2 919 16,5 1 763 12,2
Oktatás és nevelés 364 1,4 831 4,7 539 3,7
Társadalmi és humán területek 156 0,6 221 1,2 142 1,0
Természettudományi-matematika 199 0,8 17 0,1 9 0,1
Kultúra, művészetek, tájékoztatás 171 0,6 183 1,0 138 1,0
Egészségügy, gyógyszerészet, szo-
ciális védelem 318 1,2 510 2,9 338 2,3

Testnevelés és sport 13 0,0 10 0,1 9 0,1
Egyéb 11 414 43,1 3 327 18,8 2 524 17,5

Összesen 26 454 100,0 17 718 100,0 14 
440 100,0

Forrás: A tevékenység bemutatása a 2004-es évben, Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat
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Észak-Bácskában a munkanélküliek legnagyobb csoportja a gépészet te-
rületéről került ki78, de jelentős a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban 
tapasztalható munkanélküliség is. Ez a helyzet nagy hasonlóságot mutat a vaj-
dasági állapotokkal. A munkanélküliek kb. 6,5-a kerül ki a kereskedelmi és a 
közgazdasági területekről. A szabad munkahelyek nagy része, a kereskedelem 
és a közgazdaság területén volt tapasztalható, de Észak-Bácskában jelentős a 
mezőgazdaság területén levő szabad munkahelyek száma is. Ebben a körzetben 
a munkába állók legnagyobb része a kereskedelem területén talált lehetőséget, 
majd jelentős, hogy a gépészet mellett, a munkanélküliek nagy része a mező-
gazdaság és a feldolgozóipar területéről kerül ki. A legtöbb szabad munkahely a 
kereskedelem és a közgazdaság területén található. 

A friss diplomás fiatalok munkahelyi elvárásai megmutatják, hogy a mun-
kaerő-piaci követelmények új feltételeket szabnak, változó kritériumok teszik 
próbára a képességeiket. Érezhetően, a kitanult szakma mielőbbi hasznosítása 
a cél. Az empirikus vizsgálat79 során a megkérdezettek a következő sorrendben 
állították fel munkahelyi elvárásaikként azokat a dimenziókat, amelyek a sike-
res pályakezdést is jelenthetik a régióban:

 % A szakmának megfelelő munka (a hosszadalmas betanulási, gyakornoki 
vagy átképzési szakasz kikerülése miatt),

 % Jó fizetés,80

 % Jó csapat, főnök, és megértő, segítő munkatársak,
 % Kiegyensúlyozott légkör – jól felszerelt munkahely (infrastruktúra, számí-

tógépek, klímaberendezés stb.), 
 % Kreatív kihívások, alkotáslehetőség a szakmában.

5.2. Munkaadói igények a térségben

A munkába állási lehetőségekről, a fókuszcsoport vitájában a fiatalok 
pozitív tényezőkként sorolják fel az ismerősök, rokonok ajánlóleveleit (kap-
csolati tőke);  előnyben vannak a fiatal műszaki-menedzserek maguk mögött 
gyakorlati évekkel; ritkán, de segít a munkaközvetítő iroda is (továbbképzési 
programokkal, információkkal); továbbá előny a többszakos képzéssel rendel-

 78 Szabadkán a tönkrement állami vállalatokból kerültek ki, mint pl. Sever villamosgyár, Bratstvo 
vagongyár, Aurometal, Zorka műtrágyagyár stb.

 79 Lásd: Gábrity Molnár Irén: Vajdasági magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőtt-
oktatási igényei, (2007.).

 80 Vajdaságban egy egyetemet végzett fiatalnak körülbelül 450-500 EURO kezdő fizetése van (az 
átlag nem ugyanaz egy monopolhelyzetű, vagy lábadozó szférában működő vállalatnál, de a ter-
melésben is kevesebb, mint a szolgáltatásban)
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kező fiatal, aki még folyamatos továbbképzésre is hajlamos (ismerni kell az új 
számítógép-programokat, piaci trendeket); érdemes folyamatosan figyelni az 
új álláshirdetéseket az újságokban, interneten és info-stúdiókat (állásközvetítő 
magánirodákat) látogatni.  

A munkába állási lehetőségekről tapasztalt negatív vélemények közül a ré-
gióban legtöbbször az ismeretség és információ hiányát jelezték a fiatalok. A 
férfiaknál még mindig akadály a katonakötelezettség. A harminc évhez közeliek 
a katonai sorozás előli ideiglenes külföldre menekülést emlegették (a háborús 
évek rossz tapasztalata), mások civil katonaszolgálatot vállaltak, ami munká-
jukban utólag még segíthetett is81. Gyakran akadály a munkatapasztalat hiánya 
– nehéz az első munkát megszerezni. A magáncégekben a munkaadónak néha 
teljesíthetetlen elvárásai vannak, a munkajogi sérelem nehezen orvosolható 
– nincs túlfizetés, a túlórázás azonban kötelező. A lekérdezés során két férjezett 
hölgy emlegette azt, hogy jelen van a nők diszkriminációja (főleg a menő gazda-
sági és szolgáltatási ágazatokban és magánvállalkozói munkahelyeken is), mert 
ahol férfit is lehet alkalmazni, nincs szükség fiatal nőre, aki esetleg hamarosan 
szülni fog. Végezetül néhányan hátrányként emlegették azt, hogy a versenyké-
pes tudás hiányában szükséges a folyamatos továbbképzés.

A kérdezés során82 felmerült a szakmai-, vagy etnikai csoportosulások jelen-
tősége a munkába álláskor. A fiatalok nem utaltak a szakmai-, vagy etnikai szer-
vezetek tagságára, nagy valószínűséggel azért, mert sem szakszervezeti- sem 
pedig pártelkötelezettségük nincs. A korábbi közvélemény- és ifjúságkutatások 
egyébként nagyfokú politikamentességet, de talán még politikaellenességet is 
regisztráltak az ifjúság körében. Legtöbb fiatal nem tagja semmilyen szakmai 
kapcsolatrendszernek. A szakszervezeti mozgalmak nagy tarkaságot mutatnak 
Szerbiában és gyenge a hatékonyságuk. 

Összegzésként, a munkakereséskor leginkább hasznosítható erőforrások 
rangsora:

 % ismeretség, kapcsolati tőke
 % rugalmas, széleskörű szaktudás 
 % vállalkozáshoz alaptőke 
 % városban élsz és laksz
 % friss munkatapasztalat
 % ha valakinek nincs családja hajlandóbb túlórában dolgozni

81 Informatikus fiú, aki most könyvtárban dolgozik
82 Lásd: Gábrity Molnár Irén: Vajdasági magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőtt-

oktatási igényei, (2007.). 211-272. oldal.
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 % nyelvtudás (környezeti- és idegen nyelv)
 % kreativitás – ötletek
 % munkahelyi lojalitás, kimutatható elkötelezettség a cég érdekeiért.

5.3. A magyar fiatalok elhelyezkedési esélyei 
a többségiekhez viszonyítva83

Az államalkotó nemzet minisztériumok, közigazgatási irodák, tanfelügyele-
tek segítségével részben ellenőrzése alatt tartja a kisebbségeket érintő oktatási 
intézményeket, a közigazgatási szervekben és fontos állami posztokon84 való 
munkába állást, ami miatt a magyaroknál alulreprezentáltság észlelhető a fel-
sőoktatásban és a munkaerőpiac privilegizált szféráiban is. A magyar fiatalok 
elhelyezkedési esélyei Szerbia/Vajdaság, illetve a térség munkaerőpiacától és 
igényétől függ85. Az oktatásban és a munkakeresés terén a vajdasági magyarok 
a többségi nemzettel veszik fel a versenyt, nem pedig a magyarországi vagy eu-
rópai mintát követik. Szakma- és munkahelyválasztás terén a szerbiai/régióbeli 
munkaerő-piaci tényezők a döntőek, nem pedig az európai normafeltételek.

A fókuszcsoportban először azt a szituációt vitattuk meg, amikor valaki ma-
gyar létére pozitív tapasztalatot szerzett a munkakeresésben.  Megállapították, 
hogy többnyelvű környezetben előnyös a nyelvtudás (anyanyelv, környezet-
nyelv, államnyelv vagy az idegen nyelv funkcionális használata). Előnyös lehet 
a magyar fiatal számára, ha a munkaadó is magyar, de nem a kommunikáció 
könnyedsége miatt, hanem a nagyobb bizalom és szakmai képesítés miatt. A 
magyar (őshonos) munkaerő munkabírásáról és lelkiismeretességéről jó véle-
mény van a régióban, különösen a menekültek és idegen térségekről bevándorolt 
személyekhez viszonyítva. Végül a megkérdezett fiatalok szerint a nemzetiségi 
hálózat és kapcsolatrendszer nem működik olyan intenzitással, mint a szerb és 
montenegrói közösségekben, de ott, ahol létezik, önbizalmat és biztonságot ad 
a friss munkakereső és karrierépítő fiataloknak. A munkakeresés során jelent-
kező negatív vélemények között legjellemzőbb az a hátrány, hogy egy magyar 
fiatal kiszorult a szerb kollegák kapcsolati hálójából és esélytelennek számít, ha 
egy pályázatra több szerb is jelentkezik. A kutatásunk során nem emlegették azt 
a versenyhátrányt, hogy esetleg a magyarok képzettségbeli hátrányban lenné-
nek, nyelvi hátrányt csak akkor, ha a fiatal karrierépítő Vajdaságban nem tud 
jól szerbül.

 83 U.o. 
 84 Rendőrség, bíróság, posta, áramszolgáltatás, gázművek, iskolák igazgatói stb.
 85 Lásd: Szlávity Ágnes, Kovács Krisztina: Munkaerőpiac (2006.), In: Kistérségek életereje 

– Délvidéki fejlesztési lehetőségek, Kiadó: Regionális Tudományi Társaság Szabadka, 2006. 83-
93. oldal.
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A régióban felfedhető gazdasági húzóágazatokról megoszlik a vélemény. A 
városban élő fiatalok a szolgáltatásokat választják, míg a falun és kisvárosban 
élők inkább a mezőgazdaság és a feldolgozóipar lehetőségeit látják. Keresett szak-
mák és húzóágazatok a régióban: közgazdász-menedzser, informatikus, lo gisztikai 
szakember, építészmérnök, könyvelő, pénzügyi szakértő, marketingszakember, 
reklámszakértő, pszichológus, gyógyszerész, szakorvos, fogorvos, állatorvos, szi-
multán fordító, turisztikai szakember (vendéglátóipar) vállalkozó, építész, szoba-
festő, kőműves, textilmunkás. A presztízsszakmák: menedzser, banki/pénzügyes 
munkák, marketing-, informatikai munkák, programozó, vállalkozó, közgaz-
dász, képzett könyvelő, ügyvéd, egyetemi tanár, logista, építészmérnök, szakor-
vos. Nem igényelt (viszonylag telítődött) szakmák a régióban: fémmegmunkáló 
munkás, gépésztechnikus, fodrász, ápoló, vegyész, gépkocsivezető, kertész- és a 
bölcsészszakok (kivéve a pszichológust és az angol nyelvészt), kereskedő-eladó. 
  

5.4. A migránsok megítélése86 

A fiatalok társaságban sokat beszélgetnek a költözködés, külföldre távozás 
ötletéről, tapasztalatairól. Természetesen véleményük csoportosítható a pozitív 
és negatív állásfoglalások alapján is. A fókuszcsoportban kialakult vita alapján 
a migrációról kialakított pozitív vélemények sora a következő:

 % Előnyös egy karrierépítésben és a szakmai tapasztalatszerzésben
 % Anyagi biztonságot jelenthet, magasabb fizetést 
 % Jobb munkalehetőséget, alternatívát, jövőképet ad
 % Magasabb életszínvonalat jelent
 % Változatos munkalehetőségeket nyújt
 % Külföldön van továbbképzési lehetőség, szakmai előrehaladás.

Ugyanakkor az elköltözésről negatív vélemény is kialakult, ami sokszor a 
nyilatkozók esetében azokat a korlátokat is jelenti, amik miatt nem mennének 
el külföldre:

 % Mindent nulláról kell kezdeni, kockázatos
 % Kapcsolati háló és tőke hiánya
 % Családszétszakadás
 % Nyelvtudás hiánya 
 % Nem a szakmában kellene elkezdeni dolgozni

 86 Gábrity Molnár Irén: Vajdasági magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási 
igényei, (2007.). 211-272 oldal.
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 % Gyenge a migránsok befogadásának a készsége (pl. kedvezőtlen jogi szabá-
lyok) egy cél-országban

Megfigyelhető, hogy a válaszadók egy része a szakmájához, a másik része a 
jelenlegi viszonylagos anyagi biztonságához ragaszkodik; a harmadik csoport 
pedig a házasok, akik a család együttmaratását pártolják. 

Arra a kérdésre, hogy mit eredményez a migráció általában, a fókuszcso-
portban megoszlottak a pozitív és a negatív vélemények aszerint, hogy mi a 
végzettségük. A műszaki és közgazdász szakosok szerint a külföldre költözés 
elsősorban kreatív, innovatív, továbbtanulást biztosít, másodszor, magasabb 
életszínvonallal jár és végül, ez miatt kimennének, ha tudnák, hogy megéri. 
Ugyanezt a csoportot, az, ami visszatartja a kivándorlástól: a rizikós, bizonyta-
lan jövő (ott se lehet gyorsan meggazdagodni), az hogy áldozatokat követel, a 
barátoktól és a családtól való elszakadást, ami miatt gyakori az a válasz, hogy 
„Nem vándorlok el, addig, míg biztonságos munkám van”.

A humánszakosok fókuszcsoportjában vitatkozott a pszichológus, pedagó-
gus, orvos, hitoktató, szociális munkás. Szerintük, külföldön esélyt kaphatnak 
a kreatív, innovatív, továbbtanulásra; lehetőséget, élettapasztalatot nyújt, akkor, 
amikor a fiatal többre, magasabb életszínvonalra vágyik, nincs lehetősége itthon 
munkába állni87. A fiatalok könnyebben kimennék, ha tudnák, hogy bármikor 
hazajöhetek, tehát nem szeretnének mindent elvágni maguk mögött. Volt, aki 
egyszerűen csak azt mondta, szeretné látni milyen külföldön, ugyanis a mai 
tizenévesek már az embargó idején nem mehettek vízummentesen külföldre. 
Szerbiával szemben ugyanis 1992-óta vannak megszorító intézkedések (gazda-
sági zárlat, vízumkötelezettség stb.). Ebben a csoportban azok a szempontok, 
amelyek visszatartják őket az elvándorlástól, hasonlóan alakultak, mint a mű-
szaki végzettségűeknél, azzal hogy hozzáadták még a külföldi munkanélküliség 
bizonytalanságát, hiszen nem rendelkeznek presztízsszakmával. A fiatalok elve-
tették azt a véleményt, hogy szeretnének gyorsan meggazdagodni. 

5.4.1. Összefoglaló

Empirikus kutatások mutatják88 (2006), hogy Vajdaságban a fiataloknak 
bizonytalan jövőképe van, sőt az egyetem választásakor „kudarckerülő maga-
tartást” mutatnak:

 87 Logikus választ kaptunk egy munkanélküli pedagógustól: „Inkább tanulok külföldön, mint lopom 
a napot itthon”

 88 Lásd: Gábrity Molnár Irén: Friss diplomások karrierútja és esélyei a Vajdaságban, In. Kitekintés 
– Perspective, 2007. pp. 76-82.
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 % a legközelebbi városban tanul – szülői sugallat (költségkímélő megoldás) 
– gyakori a fárasztó és költséges ingázás 

 % magyar nyelven – energiakímélő
 % hálózathatás/városvonzás (tömb magyar térség – Szabadka, Zenta)
 % alkalmi munka mellett, magán karokon, vagy kihelyezett tagozaton távok-

tatással próbálkozik
 % a magyar fiatal munkavállalók karrierje akadozik, ha a szerb nyelvtudásuk 

gyenge, vagy nem tudnak legalább egy világnyelvet is.

Jellemző a térségre a hosszú ideig tartó munkakeresés. Ehhez hozzájárul:

 % A munkaközvetítői irodák főleg az alacsony iskolavégzettségű, szakiskolát 
végzett, leghátrányosabb munkanélküli rétegnek szerveznek át- és tovább-
képzést. A diplomás magyar fiatalok zöme nem jelentkezik be a munka-
közvetítő irodába. 

 % A felsőoktatási diplomával rendelkezők, az ismerősök és barátok által, vagy 
újságban, interneten meghirdetett alkalomra várnak.  

 % A munkaviszonyban levő fiatalok viszonylag rövid idő alatt sok munkahe-
lyen dolgoztak már. Átlagosan évenként váltottak munkaadót, akár ugyan-
abban a szakmában is. Az ok: a megfelelően fizetett, biztos munkahely 
keresése, vagy az utólagos átképzés.

Emigráció?

 % Legtöbb friss diplomás az alkalomra vár és vállalna munkát külföldön is. 
Érdemben azonban nem látják a külföldi munkavállalás módját, és nem 
terveznek hosszú időre. 

 % Nagyobb migrációs hajlammal rendelkeznek azok, akiket egy potenciális 
célország be is fogadna: orvos, műszaki informatikus, programozó, művész, 
sportoló, újságíró, építőmunkás, szimultán fordító, főleg a határmenti terü-
letekről (heti ingázás Magyarországra, vagy közeli EU-s országba). 

Régióspecifikumok:

 % a magyaroknál alulreprezentáltság észlelhető a felsőoktatásban és a mun-
kaerőpiac privilegizált szféráiban is. Az oktatásban és a szakma terén a 
vajdasági magyarok a többségi nemzettel veszik fel a versenyt, nem pedig a 
magyarországi vagy európai mintát követik. 

 % A magyar fiatalok elhelyezkedési esélyei Szerbia/Vajdaság munkaerőpiacá-
tól és igényétől függ. Szakma- és munkahelyválasztás terén a szerbiai/régi-
óbeli munkaerőpiaci tényezők a döntőek, nem pedig az európai normafel-
tételek.
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Előnyök – hátrányok:

 % A vajdasági többnyelvű környezetben előnyös a nyelvtudás (anyanyelv, 
környezetnyelv, államnyelv vagy az idegen nyelv funkcionális használata) 

 % a nemzetiségi hálózat és kapcsolatrendszer nem működik olyan intenzitás-
sal, mint a szerb és montenegrói közösségekben, de ott ahol létezik, önbi-
zalmat és biztonságot ad a friss munkakereső és karrierépítő fiataloknak. 

A presztízsszakmák:

 % menedzser, banki/pénzügyes szak, marketing-, közgazdász, képzett köny-
velő, 

 % informatikai munkák, programozó, logista, 
 % pszichológus, ügyvéd, tanár,
 % építészmérnök-vállalkozó, 
 % gyógyszerész, állatorvos, szakorvos.

   
A 19-25 éves középkáder a munkanélküliek 12,1-át teszik ki, ami azt mutat-

ja, hogy az oktatási rendszer hiányos. A munkáltatók olyan „komplett személye-
ket” keresnek, amelyekből hiány van. Ahol lemarad a szükséges kompetencia: 
(1) a nem megfelelő tanárok, (2) elavult tanítási programok.

A középfokú oktatás alapproblémája:

 % szakmai standardizálás (tudás+képesség) hiánya
 % nem készíti fel a tanulókat sem a munkába állásra, sem a továbbtanulásra
 % újdonság az elmélet és gyakorlat közti viszony: hároméves szakmunkás-

képzőkben az arány 70:30 , a négyévesben 60:40 a gyakorlat javára
 % szakok bevezetése improvizált (modern szakok), merev – legtöbb a gépé-

szeti szakiskola, viszont e szakemberek iránti kereslet megcsappant.

A teendők:

 1. Az oktatás területén szükséges, hogy a versenyképességre fókuszáljunk, a 
minőségi és akkreditálható új felnőttképzési formákon keresztül 

 2.  Az iskolákban széleskörű szakoktatás, flexibilis, interdiszciplináris és gya-
korlatias képzés kell

 3.  A szakmakínálat megtervezéséhez széleskörű szakmai párbeszédek kelle-
nek (munkakereső-munkaközvetítő, iskola-munkaadó, munkaközvetítő-
iskola) 

 4.  A munkakeresők érdekében fontos Karrierépítő-, Információs-, Koor di-
nációs Irodák megnyitását tervezni 
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 5.  Az európai standardok átvétele miatt, fontos az országhatáron átívelő 
munkaerőpiac és képzés rendszer összehasonlítása, ami a felnőttoktatás új 
keretek közötti modellezésével valósítható meg  

 6.  A „magyar felsőoktatási térben”, regionális felsőoktatási tömörülés és a 
felnőttoktatás, interdiszciplináris intézményközi modellje szükségeltetik!

FELHASZNÁLT IRODALOM:

Szlávity Ágnes: Magyar értelmiségi fiatalok munkaerő-piaci meglátásai (2005), In: Közérzeti baran-
goló, Műhely és előadás-tanulmányok, (szerk. Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa), kiadó: 
Magyarságkutató Tudományos Társaság, 11. kötet, (2005). Szabadka. 

Szlávity Ágnes, Kovács Krisztina: Munkaerőpiac (2006), In: Kistérségek életereje – Délvidéki fejlesztési 
lehetőségek, Szerk.: Dr. Gábrity Molnár Irén és Ricz András, Kiadó: Regionális Tudományi Társaság 
Szabadka, 2006. 83-93. oldal. ISBN 978-86-86929-006

Gábrity Molnár Irén: Vajdasági magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei, 
(2007). In: Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja, felnőttok-
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Mirnics Károly: Vajdaság és a magyar nemzeti kisebbség népességének gazdasági szerkezete és változásai 
(1953–2002), In: Regionális erőnlét, Magyarságkutató Tudományos Társaság 13 kötete, Szabadka, 
2008.

Gábrity Molnár Irén: Friss diplomások karrierútja és esélyei a Vajdaságban, In. Kitekintés – Perspective, 
Tudományos és kulturális folyóirat XI. évf. 12. szám, Kiadó: Tessedik Sámuel Főiskola, Gazdasági 
Főiskola Kar, Békéscsaba, társkiadók: Univerzitea de Vest „Vasile Goldis” Arada és Univerzita Mateja 
Bela Ekonomská fakulta Banská Bystrica; ISSN szám 1454-9921, 2007. pp. 76-82.

Takács Zoltán tanulmányát: A Vajdaság, mint régió – regionális folyamatok Szerbiában a munkaerő-kom-
petencia és az oktatás viszonya szempontjából, In. Kitekintés – Perspective, Tudományos és kulturális 
folyóirat XI. évf. 12. szám, Kiadó: Tessedik Sámuel Főiskola, Gazdasági Főiskola Kar, Békéscsaba, társ-
kiadók: Univerzitea de Vest „Vasile Goldis” Arada és Univerzita Mateja Bela Ekonomská fakulta Banská 
Bystrica; ISSN szám 1454-9921. 2007. pp. 190-196.
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5.5. Észak-Bácska munkaerő-piaci sajátosságai89

Az emberi erőforrás a regionális fejlesztés fontos eleme, mert a kívánt változá-
sok nem jöhetnek létre innovatív, magasan képzett és kreatív munkavállalók 
nélkül. A regionális fejlesztési stratégiák tervezésekor fontos megismerni a régió 
munkaerő-piaci helyzetét. Vajdaság munkaerő-piaci helyzetét illetően fontos 
kiemelni azt a tényt, hogy a gazdasági és politikai krízis éveit megelőzően az 
északi tartomány Szerbia egyik legfejlettebb régiója volt a munkaerő szempont-
jából. A munkavállalók viszonylag magas iskolai képesítésének, a régió gazda-
sági, kulturális és infrastrukturális fejlettségének köszönhetően a tartomány 
kedvező munkaerő-piaci potenciállal rendelkezett. (Gábrity Molnár I, 2003). 

Észak-Bácska 1784 km2-en fekszik, területének 89,9-a mezőgazdasági föld-
terület, míg közigazgatása alá 45 település tartozik. Vajdaság Magyarországgal 
határos, gazdaságilag, infrastrukturálisan és kulturálisan egyik legfejlettebb 
körzete, melyet Szabadka, Topolya és Kishegyes községek alkotnak összesen 
199 413 lakossal és Szabadka központtal.  A 2002-es népszámlálás adatai szerint 
Szabadka községnek 147 758, Topolya községnek 38 179, míg Kishegyes község-
nek 13 476 lakosa volt. A körzet munkaerő-piaci helyzetének adatait a Nemzeti 
Foglakoztatásügyi Szolgálat szabadkai kirendeltsége tartja nyilván. 2006-ban 
az észak-bácskai körzetben 55 450 foglalkoztatott volt, önálló mezőgazdasági 
termeléssel 4 180 lakos foglalkozott, s a nyilvántartás szerint 30 142 fő keresett  
munkát. A munkanélküliek száma átlagosan 26 854 volt, a munkanélküliségi 
ráta pedig 31,05-ot tett ki. A kisrégió foglalkoztatottainak ágazati eloszlását a 
következő táblázat mutatja be. 

18. táblázat: Észak-Bácska foglalkoztatottainak ágazati eloszlása 2006-ban

Ágazat elnevezése Szám %
Mezőgazdaság, erdészet és vízgazdálkodás 3 998 9,2
Bányászat és érckitermelés 29 0,1
Feldolgozóipar 12 875 29,7

 89 A szerző (Szlávnity Ágnes) a közgazdaságtudományok magisztere, a szabadkai 
Közgazdaságtudományi Kar tanársegéde, a gödöllői (Magyarország) Szent István Egyetem 
Gazdálkodási- és Szervezéstudományi doktori iskolájának PhD hallgatója. A kézirat eredetileg a 
Regionális erőnlét a Magyarságkutató Tudományos Társaság 13. kötetébe készült és 2008-ban 
megjelent Az észak-bácskai régió munkaerő-piaci tendenciái címmel. 246-265. oldalak
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Elektromos áram-, gáz- és vízelőállítás 754 1,7
Építészet 1779 4,1
Nagy- és kiskereskedelem 6 481 14,9
Vendéglátóipar 382 0,9
Közlekedés, raktározás 3100 7,1
Pénzügyi közvetítés 455 1,0
Ingatlanközvetítés 3 103 7,2
Államigazgatás és szociális biztosítás 1 514 3,5
Oktatás 3 3334 7,7
Egészségügy és szociális munka 4 287 9,9
Egyéb kommunális, társadalmi és személyi szolgálat 1 277 2,9
Összesen - minden ágazatban 43 367 78,2
Önálló tevékenységek 12 083 21,8

Összesen 55 450 100

Forrás: A tevékenység bemutatása a 2006-es évben, Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat

Észak-Bácska természeti adottságai jelentős mértékben meghatározzák a 
gazdasági ágazatok jelentőségét és ezen keresztül a foglalkoztatottak eloszlását 
is. Ebben a körzetben a legjelentősebb a mezőgazdasági termelésen alapuló fel-
dolgozóipar. 

Észak-Bácska munkanélküliségi helyzetének bemutatásához fontos a mun-
kanélküliek kor és nem szerinti eloszlása. 

19. táblázat: A munkanélküliek kor szerinti megoszlása – 2006. december 31-én

Korcsoport Összesen
Szám                          

Nők
Szám                   %

18 éves korig 173 0,7 91 0,3
19-25 év 4 187 16 2 132 8,1
26-30 év 3 245 12,4 1 834 7,0
31- 40 év 5 742 21,9 3 317 12,7
41– 50 év 6 239 23,8 3 299 12,6

50 év felett 6 605 25,2 2 729 10,4
Összesen 23 191 100 13 402 51,2

Forrás: A tevékenység bemutatása a 2006-os évben, Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat

Az adatok jelentős munkanélküliségre mutatnak rá, hiszen a munkavállalás 
szempontjából nagy potenciállal rendelkező korcsoportból kerül ki a munka-
nélküliek csaknem fele. Bácska északi részén a munkanélküliek több mint fele 
nő. A munkát keresők legnépesebb csoportját az 50 évnél idősebbek alkotják, de 
a 31-40 és a 41-50 év közötti lakosok körében is jelentős a munkanélküliek ará-
nya. Azt, hogy a munkanélküliek milyen régóta várnak munkára a következő 
táblázat mutatja be. 
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20. táblázat: A munkanélküliség időtartama Észak-Bácskában 2006-ban

Kategóriák Összesen % Nők %
Első munkahelyre várók 9 826 37,5 5 548 21,2
1 évig 7 601 29 3 510 13,4
1-2 év 5 185 19,8 2 448 9,3
2-3 év 3 908 14,9 1 965 7,5
3-5 év 3 932 15 2 082 7,9
5-8 év 2 273 8,7 1 301 5,0
8-10 év 926 3,5 557 2,1
10 év felett 2 366 9,0 1 239 5,9
Összesen 26 191 100 13 402 51,2

       Forrás: A tevékenység bemutatása a 2006-es évben, Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat

A munkaerő-piaci gondok súlyosságát jól reprezentálja az a tény, hogy a 
munkanélküliek csaknem 40-a még nem is volt munkaviszonyban, az első 
munkahelyére vár. A munkájukat elvesztők többsége pedig 1- 5 éve vár munka-
lehetőségre. A következő ábra a munkanélküliek végzettség szerinti eloszlását, 
a szabad munkahelyeket és a munkába állás végzettség szerinti szerkezetét 
mutatja be. 

21. táblázat: A munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása, szabad munkahelyek és 
munkába állás eloszlási adatai végzettség szerint Észak-Bácskában 2006-ban

Végzettség
Munka-
nélkü-

liek

Munka-
nélküli 

nők

Szabad 
munka-
helyek

Mun-
kába
állás

Munká-
baállás

realiz. %

Foglal-
koztatá-
si ráta %

I 10 824 5 558 7 858 7 095 90,3 35,58
II 1 609 864 2 326 2 575 110,7 50,28
III 6 408 2 671 8004 7 603 95,0 22,30
IV 5 948 3 642 5 664 5 254 92,8 22,21
V 221 38 198 148 74,7 15,87

VI 683 369 664 640 96,4 20,51
VII/1 484 255 2 427 1 867 76,9 42,15
VII/2 484 255 104 44 42,3 43,75
VIII 2 0 51 15 29,4 00,00

Szakképe-
sítés nélkül 12 433 6 422 10 184 8 670 95,0 37,41

Szakképe-
sítéssel 13 758 6 980 17 112 15 571 91 23,20

Összesen 26 191 13 402 27 296 25 241 92,5 28,49

Forrás: A tevékenység bemutatása a 2006-os évben, Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat
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Észak-Bácskában a munkanélküliek 47-a szakképesítés nélküli egyén. 
Emellett, legtöbben a III. és IV. végzettségi kategóriából kerülnek ki, vagyis 
középiskolai végzettséggel rendelkeznek. A szabad munkahelyek nagy része is 
ebből a kategóriából kerül ki, de jelentős a szakképesítést nem követelő mun-
kahelyek számaránya is. Az elmúlt évben jelentős volt az említett, képzettséget 
nem igénylő, kategóriában munkába állók száma. Emellett, a középiskolai vég-
zettségűek találtak nagyobb számban munkalehetőséget Szabadka, Topolya és 
Kishegyes községekben. Legnagyobb arányban a VI. számú főiskolai, illetve a 
II. számú általános iskolai végzettséget követelő szabad munkahelyeket sikerült 
betölteni. A foglalkoztatási ráta az általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
körében volt a legmagasabb.  

Az utolsó táblázat gazdasági ágazatok szerint mutatja be a munkanélküliek, 
a szabad munkahelyek és a munkába állás helyzetét Észak-Bácskában a 2006-os 
esztendőben. 

Észak-Bácskában a munkanélküliek legnagyobb csoportja a gépészet terüle-
téről került ki, de jelentős a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban tapasztalha-
tó munkanélküliség is. A munkanélküliek kb. 12-a kerül ki a kereskedelmi és a 
közgazdasági területekről. A szabad munkahelyek nagy része a kereskedelem és 
a közgazdaság területén volt tapasztalható, de jelentős a mezőgazdaság területén 
levő szabad munkahelyek száma is. Bácska északi részében a munkába állók 
legnagyobb része a kereskedelem területén talált munkalehetőséget. 

Észak-Bácskában a 2006-os évben a munkanélküliségi ráta 31,05, a mun-
kanélküliek száma   30 142, míg a foglalkoztatottak száma 55 450 volt. Vajdaság 
egészétől eltérően a foglalkoztatottak jelentős része a feldolgozóiparban dolgo-
zik, de a tartományi átlagtól jóval nagyobb a mezőgazdaságban dolgozók aránya 
is. A munkanélküliek 51,2-a nő, első munkahelyére pedig a munkanélküliek 
csaknem 40-a vár, s hasonló az 1 évnél rövidebb ideje munkanélküliek aránya 
is. A 10 évnél hosszabb ideje munka nélkül levők aránya 9. A munkanélküliek 
legnagyobb része az 50 évnél idősebbek közül került ki, de a munkát keresők 
csaknem fele 41 évnél idősebb. A munkát keresők 47-a szakképesítés nélküli 
egyén. Jelentős a középiskolai végzettségű munkanélküliek aránya is. Kedvező 
körülmény, hogy a szabad munkahelyek is ebből a kategóriákból kerülnek 
ki nagy számban. A munkanélküliek gazdasági ágazatok szerinti elemzése is 
Észak-Bácska sajátos helyzetére mutat rá, hiszen a tartományi szinten is jelentős 
gépészet mellett, a munkanélküliek nagy része a mezőgazdaság és a feldolgo-
zóipar területéről kerül ki. A legtöbb szabad munkahely a kereskedelem és a 
közgazdaság területén található. 
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22. táblázat: A munkanélküliek gazdasági tevékenységek szerinti eloszlása, a szabad 
munkahelyek struktúrája és a munkába állás eloszlása gazdasági tevékenységek szerint 

2006-ban

Tevékenység
Munka-
nélküliek

Szabad 
munkahelyek

Munkába 
állás

Szám % szám % szám %
Mezőgazdaság, élelmiszeripar 2 376 9.1 1 762 6.5 1 718 6.8
Erdészet és fafeldolgozás 413 1.6 280 1.0 227 0.9
Geológia, bányászat és metal-
lurgia 33 0.1 19 0.1 13 0.1

Gépészet és fémmegmunkálás 2 419 9.2 1 597 5.9 1 349 5.3
Elektrotechnika 839 3.2 973 3.6 872 3.5
Vegyészet, nemfémek és grafika 738 2.8 614 2.2 610 2.4
Textil- és bőripar 1 330 5.1 1 801 6.6 1 523 6.0
Kommunális, kisipari szolgálta-
tások 289 1.1 552 2.0 546 2.2

Geodézia és építészet 880 3.4 955 3.5 966 3.8
Közlekedés 741 2.8 1 115 4.1 1 128 4.5
Kereskedelem, vendéglátóipar és 
turizmus 1 596 6.1 5 605 20.5 5 669 22.5

Közgazdaság, jog és adminiszt-
ráció 1 584 6.0 3 321 12.2 3 325 13.2

Oktatás és nevelés 321 1.2 1 048 3.8 684 2.7
Társadalmi és humán területek 165 0.6 399 1.5 322 1.3
Természettudományi-matematikai 
területek 197 0.8 37 0.1 27 0.1

Kultúra, művészetek és tájékoz-
tatás 129 0.5 266 1.0 252 1.0

Egészségügy, gyógyszerészet és 
szociális védelem 391 1.5 834 3.1 755 3.0

Testnevelés és sport 17 0.1 25 0.1 21 0.1
Egyéb 11 733 44.8 6 093 22.3 5 234 20.7

Összesen 26 191.0 100 27 296 100.0 25 241 100.0

Forrás: A tevékenység bemutatása a 2006-os évben, Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat

5.5.1. Tanulság

A tartomány regionális fejlesztési tervének kidolgozása során külön hang-
súlyt kell, hogy kapjanak a munkanélküliséget csökkentő tervek és cselekvési 
programok. A munkanélküli lakosok nagy száma miatt elengedhetetlen az 
ex post reagálás. Fontos olyan új munkahelyeket teremtő programokat kidol-
gozni, amelyek a munkaerő-piacon legnehezebb helyzetben levő egyének, az 
általános iskolai végzettségű középkorú munkanélkülieknek nyújtanak mun-
kalehetőséget. 
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Emellett, fontos ex ante lépéseket is tenni, melyek a jövendő munkavállaló-
kat védik meg a munkanélküliségtől. Ezen belül nagyon fontos összehangolni a 
tartomány oktatáspolitikáját a munkaerőpiac mindenkori helyzetével és a fiatal 
szakemberek képzése során átadni minden olyan ismeretet, mely javítja mun-
kába állásuk esélyeit. A mai gazdasági környezet jellemzői miatt Észak- Bácska 
szakembereinek képzése és fejlesztése során, az életen át tartó oktatás elveit is 
alkalmazni kell. 

FELHASZNÁLT IRODALOM: 

1. Gábrity Molnár I. 2003: A munkaerőpiac általános tendenciái Szerbiában. Kisebbségi lét és érvé-
nyesülés – A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében, Fábri I. (szerk.), 
Budapest, Lucidus Kiadó, 244-253. o.

2. A tevékenység bemutatása a 2006-os évben, Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat, Szabadkai kiren-
deltség, Szabadka, 2007.  (Izveštaj o radu za 2006. godinu – Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala 
Subotica)
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II. Műhelymunka – empirikus 
kutatások eredményei
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1. A RÉGIÓ VÁLLALATI/MUNKAADÓI ELVÁRÁSAI90

(az észak-vajdasági munkaadók elvárásai a pályakezdő diplomás 
fiatalokkal szemben – empirikus kutatás – 2008)

A tranzíciós problémákkal küszködő Szerbiának számos kihívással kell szem-
benéznie napjainkban. Ezek közé tartozik, többek között, viszonylag fejletlen 
munkaerő-piacának átalakítása, felzárkóztatása a fejlett piacgazdasági normák-
hoz. Az átalakítás egyik kulcsfontosságú tényezője a munkaerő-piaci kommu-
nikáció javítása. Számos esetben tapasztalhatjuk ugyanis, hogy egy adott cég 
nem talál megfelelő munkaerőt, az adott munkahely betöltésére alkalmas 
személy pedig nem tud elhelyezkedni. Vagyis a munkaerőpiaci szereplők „elbe-
szélnek egymás mellett”. 

Ez a munka regionális szinten, Észak-Vajdaságban, elsősorban Észak-Bács-
kában tanulmányozza a munkaerőpiac keresleti oldalának, vagyis a munka-
adóknak a diplomás pályakezdő munkavállalókkal szembeni elvárásait. Célja, 
hogy a kapott eredmények alapján tájékoztassa a pályakezdő egyetemi végzett-
ségű fiatalokat a munkaadók elvárásairól és támpontot nyújtson a potenciális 
munkavállalóknak arra vonatkozóan, hogy milyen munkaadói elvárásokra kell 
felkészülniük. 

Mivel a vizsgált régióban magas arányban él a magyar etnikai közösség, 
ezért a dolgozat egyes részei külön figyelmet fordítanak a kifejezetten magyar 
anyanyelvű pályakezdők helyzetével kapcsolatos kérdésekre. A kutatás során 
22 munkaszervezet véleményét dolgoztuk fel az észak-vajdasági régió öt tele-
püléséről: Szabadkáról, Magyarkanizsáról, Zentáról, Csókáról és Adáról. Az 
adatgyűjtés 2008 februárjában történt, kérdőívek és mélyinterjúk felhasználásá-
val. Kompetens vállalati, intézményi vezetőktől igyekeztünk releváns, pontos és 
naprakész információkat gyűjteni a kutatás témakörével kapcsolatosan.    

1.1. A vizsgálat tárgyát képező minta jellemzése, bemutatása 

A munkaadók elvárásainak alaposabb megismeréséhez feltétlenül szükséges 
ismernünk a munkaszervezetek főbb paramétereit is. A lényeges jellemzők 
közül elsőként azt mutatjuk be, hogy az adott intézmény a magánszektorhoz, il-
letve az állami szektorhoz tartozik-e. A következő ábra ezt mutatja be. A vizsgált 
szervezetek közül 10 az állami szektorhoz, míg 12 a magánszektorhoz tartozik. 
Kiválasztásunknál igyekeztünk egy közel fele-fele eloszlást elérni a magán és az 
állami szektor között, így biztosítva a megfelelő, jelzésértékű mintát a regionális 
gazdaság egészére vonatkozóan.
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 90  Az empirikus kutatást Jenei Ervin végezte. A tanulmány szerzői Jenei Ervin és Szlávity Ágnes. 
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1. számú ábra: A vizsgált munkaszervezetek eloszlása az állami, illetve 
a magánszektor között

A kutatás tárgyát képező minta munkaszervezetek tevékenységi körét a kö-
vetkező grafikon szemlélteti.

2. számú ábra: A vizsgált szervezetek tevékenységi kör szerinti eloszlása

  

A második ábra a mintában szereplő szervezetek ágazati eloszlását szemlél-
teti. Az eredmények széleskörű felhasználhatóságának érdekében igyekeztünk 
minél változatosabb tevékenységi körű cégeket vizsgálni. 

A szervezet nagyságát is lényeges figyelembe venni, hiszen ez a jellemző 
önmagában is számos jelenséget és eredményt megmagyarázhat, illetve kvanti-
tatív szempontból növelheti, vagy csökkentheti egyes eredmények jelentőségét.  
A kutatás jellege miatt a vállalat nagyságát a foglalkoztatottak száma alapján 
fejeztük ki. 
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3. számú ábra: A munkaszervezetek alkalmazottainak számbeli eloszlása, 
teljes, illetve részmunkaidőben

A fent látható grafikon a vizsgált intézményeknél teljes munkaidőben, illetve 
részmunkaidőben dolgozók számát mutatja be. A régióban a részmunkaidős, 
illetve szezonjellegű foglalkoztatás elterjedt, összességében mégis a stabil, teljes 
munkaidős foglalkoztatás képezi a munkaerő alapstruktúráját. 

A tanulmányozott intézmények az alkalmazottaik létszáma alapján a kis-, 
illetve a közepes méretű szervezetekhez tartoznak. A vizsgált régióból teljesen 
hiányoznak a nagy, több ezer alkalmazottat foglalkoztató munkaszervezetek, 
ezért ezek tanulmányozására nem is nyílott lehetőség. A kis- és közepes cégek 
minden előnye, pozitív tulajdonsága ellenére égető szükség mutatkozik a na-
gyobb cégek megjelenésére is, hiszen azok gazdasági szerepe pótolhatatlan.

Mivel a kutatómunka fókuszában a pályakezdő értelmiségi munkavállalók 
állnak, ezért fontosnak tartjuk a vizsgált minta átvilágítását az alkalmazott ér-
telmiségi munkaerő arányának szempontjából is. Egy adott munkaadó elvárása 
és véleménye annál fontosabb, minél több diplomás munkavállalót alkalmaz a 
foglalkoztatottak teljes létszámához viszonyítva. Ehhez kapcsolódóan a követ-
kező diagram az alkalmazott értelmiségi munkaerő részarányát szemlélteti a 
foglalkoztatottak teljes halmazában.

4. számú ábra: A vizsgált szervezeteknél dolgozó értelmiségiek aránya 
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Az értelmiségi munkaerő részaránya erős korrelációt mutat a gazdasági 
ágazattal, amelyben az adott munkaszervezet működik. Jellemzően a szol-
gáltatói szektor jóval nagyobb arányban foglalkoztat diplomásokat, mint az 
ipar, intézményeinél azonban átlagosan kevesebb munkahely található, mint 
az iparban. A vizsgált szervezeteknél az értelmiségiek átlagos aránya csaknem 
41. Ez a nagyon magas arány annak tudható be, hogy a szolgáltatást nyújtó 
szervezetekben nagyon magas a foglalkoztatott diplomások aránya. A minta 
jelentős kibővítésével minden bizonnyal ez az arány csökkenne. A többségében 
magasan kvalifikált munkaerővel dolgozó intézmények véleménye és elvárásai 
a diplomás pályakezdőkkel kapcsolatosan mérvadónak tekinthető és nagy biz-
tonsággal általánosítható.

A pályakezdő értelmiségi munkavállalók szempontjából különösen fontos-
nak tartottuk, hogy megvizsgáljuk a munkaadók véleményét arra vonatkozóan, 
hogy pályakezdőt, vagy tapasztalattal rendelkező munkavállalót alkalmaznak-e 
szívesebben. Ez a kérdés kulcsfontosságú a kutatómunka egésze szempontjából, 
hiszen a pályakezdők munkaerő-piaci érvényesülésének alapfeltétele, hogy 
megfelelő hajlandóság mutatkozzon az alkalmazásukra.

5. számú ábra: A preferált munkavállalói réteg
 

A megkérdezett vezetők meggyőző többsége pályakezdőket alkalmazna szí-
vesebben a megüresedett értelmiségi munkahelyekre. Ezt természetesen több 
tényező is jelentősen befolyásolhatja. Hatással lehet a döntésre például az is, 
hogy mennyire nehéz az adott munkakörhöz tartozó specifikus tudást elsajátí-
tani, az adott munkahelyen mennyire van szükség az új professzionális trendek 
ismeretére, dinamikus és formálható munkatársakra. Emellett a vezető szemé-
lyiségétől, meggyőződésétől és vezetői stílusától is függ, hogy pályakezdőt, vagy 
tapasztalt szakembert alkalmaz-e szívesebben.  

1.2.  A pályakezdőkkel szembeni munkaerő-piaci elvárások 

A pályakezdő munkavállalók érvényesülésének fontos kritériuma, hogy 
bizonyos területeken és bizonyos szempontok alapján versenyelőnnyel rendel-
kezzenek a tapasztaltabb munkavállalókkal szemben. Ezek az előnyök az esetek 
többségében szubjektívek és nehezen általánosíthatók. Akadnak olyan mun-
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kakörök, amelyek kifejezetten pályakezdőkre szabottak, míg más területeken 
elengedhetetlen a megfelelő tapasztalat. Összességében viszont a munkaadók 
megegyeznek abban, hogy bizonyos előnyös tulajdonságok kifejezetten a pálya-
kezdőkhöz köthetők. 

A munkaadók véleményének szubjektivitásából adódóan a felsorolt előnyös 
tulajdonságok jelentős heterogenitást mutatnak. A meglátások csoportosítása 
után a következő véleményhalmaz alakult ki: 

  Időszerű ismeretek (10), rugalmasság (7), ambiciózusság (7), dinamiz-
mus (4), nyitottság (3), fiatalság(3), taníthatóság (3), kreativitás (2), 
idegennyelv-ismeret (2), jobb munkabírás (2), kezelhetőség, szakmai szint 
növelése, nagyobb elméleti tudás, fejlődőképesség, alacsonyabb költség, 
csapatjátékra való hajlandóság. (Megjegyzés: Az előny megnevezése mellett 
szereplő szám, annak előfordulási gyakoriságát jelöli a 22 megkérdezett 
munkaszervezet esetében.) 

A megkérdezett vezetők véleménye szerint a legfontosabb, leggyakrabban 
megemlített pozitív tulajdonság, melyet a pályakezdő karakteréhez társítanak: 
időszerű ismeretekkel rendelkeznek, ambiciózusak, rugalmasak és dinamiku-
sak. Tehát a munkaadók, amikor egy pályakezdő mellett döntenek egy tapasz-
taltabb munkavállalóval szemben, akkor, többek között, ezeket a tulajdonságo-
kat várják el a frissdiplomásoktól.  

Az objektív munkaerő-piaci helyzetkép kialakításának érdekében fontosnak 
tartottuk annak bemutatását is, hogy melyek azok a hátrányok, amelyek a pá-
lyakezdők alkalmazásához kapcsolódnak. Hiszen ha a pályakezdő tudatában 
van a vele szemben megjelenő prekoncepcióknak, akkor hatékonyabban tud 
védekezni ellenük. A felvételi beszélgetésen, sőt még a munkakeresést megelő-
zően tehet ellenük. 

Tapasztalatlanság (17), betanításuk lassítja a munkavégzést (3), kiszámítha-
tatlanság, emberismeret hiánya, a munkaközösségbe való beilleszkedés nehéz-
sége, elhamarkodott lépések, kevés jártasság csapatmunkában, felelősségtudat 
hiánya, helyzetmegoldó képesség hiánya, szakmai kapcsolatok hiánya, bizony-
talanság, hiányzások gyermekszülés és katonai szolgálat miatt. (Megjegyzés: A 
hátrány megnevezése mellett szereplő szám, annak előfordulási gyakoriságát 
jelöli a 22 megkérdezett szervezet esetében.)

A munkaadók véleménye alapján a legjelentősebb negatív tulajdonság, ami 
a pályakezdő kompetenciáihoz kapcsolódik, a tapasztalatlanság. A munkaadók 
véleménye szerint a pályakezdő betanítása nagyobb forráselvonást jelent, és 
nagyobb kockázatot jelent arra vonatkozóan, hogy beválik-e, mint egy tapasz-
taltabb szakember esetében.                         

Mivel a kutatás fókuszában az értelmiségi pályakezdők állnak, ezért fontos-
nak tartottuk megvizsgálni azt is, hogyan tekintenek a munkaadók az egyetemi 
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képzés folyamatára. Külön vizsgáltuk a munkaadók véleményét az egyetemi 
átlageredmény, szakirány és szorgalmi tevékenységekkel kapcsolatban. 

A munkavállalók egyetemi átlageredményének megítélése sokat vitatott 
kérdés. Egyes vélemények szerint lényeges adat, mert munkatapasztalat hiányá-
ban a munkaadó erre támaszkodik, amikor véleményt alkot egy pályakezdőről. 
Ezzel a véleménnyel helyezkedik szembe az az álláspont, mely szerint az egye-
temi átlageredmény nem jelzi előre a munkavállaló valódi gyakorlati szakmai 
kompetenciáit. A megkérdezett munkaadók véleményét a következő grafikon 
szemlélteti.

6. számú ábra: Az egyetemi átlageredmény figyelembevétele

                  fontos                                                     f igyelembe vesszük                                                nem fontos

A grafikon alapján kijelenthető, hogy a megkérdezett munkaadók több 
mint fele egyáltalán nem veszi figyelembe az egyetemi évek alatt elért átlag-
eredményt, egy jelentős részük pedig nem tartja kiemelten fontosnak, de adott 
esetben figyelembe veszi. Megállapítható, hogy a munkaerő-piaci érvényesülés 
során a magas egyetemi tanulmányi átlag nem jelent döntő versenyelőnyt. 

Az egyetemi képzéshez szorosan kapcsolódó tényezők közül a választott 
szakirány is kiemelt figyelmet érdemel, hiszen a tanulmányok specializált sza-
kaszában kellene az egyetemistának elsajátítani a munkavégzéshez nélkülözhe-
tetlen tudásanyag jelentős részét. Emellett, ez a kérdés munkaadói szemszögből 
is megvilágíthatja a szakosított egyetemi képzés hatékonyságát, elfogadottságát. 
A következő grafikon a tapasztalt véleményeloszlást szemlélteti.  
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7. számú ábra: A választott szakirány figyelembevétele

                                                    fontos                                          f igyelembe vesszük                                     nem fontos

A mintában szereplő munkaadók több mint harmada fontosnak tartja, míg 
csaknem fele figyelembe veszi az értelmiségi munkavállaló alkalmazása eseté-
ben az egyetemi szakirányt. Ez minden bizonnyal annak tudható be, hogy erős 
korreláció áll fenn a szakosított egyetemi képzés során megszerzett tudásanyag 
és a munkavégzéshez szükséges ismeretek között. Vagyis a munkaadók elisme-
rik a szakosított egyetemi képzés során szerzett tudásanyag lényeges szerepét. 
Az egyetemi évek alatt a diákoknak számos lehetősége adódik különböző szor-
galmi tevékenységek végzésére. E munkák munkaerő-piaci értékére is kíváncsi-
ak voltunk. 

8. számú ábra: Az egyetemi szorgalmi tevékenység figyelembevétele

                                          fontos                                                 f igyelembe vesszük                                            nem fontos

Az egyetemi évek alatt végzett szorgalmi tevékenységet a válaszadók 18-a 
tartja fontosnak, míg 45-a figyelembe veszi. Megállapíthatjuk, hogy e jellemző 
kisebb jelentőséggel bír a választott szakirányhoz képest, viszont fontosabb, 
mint az elért átlageredmény. Ez minden bizonnyal egyik részről annak tudható 
be, hogy a szorgalmi tevékenység önmagában pozitív munkavállalói tulajdon-
ságokra utal, más részről viszont, minimális szinten, de tapasztalatot, esetleg 
referenciát jelent, melyet a frissdiplomás az egyetemi évek alatt szerzett meg.  
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A felsőfokú képzés témaköréhez szorosan illeszkedő kérdés annak vizsgá-
lata, hogy hogyan oszlanak meg a munkaadói preferenciák a magán, illetve az 
állami felsőoktatási intézmények vonatkozásában. Ezen keresztül a felsőoktatási 
rendszerről kialakult munkaerő-piaci vélemény is felvázolható.

9. számú ábra: A magán és állami felsőoktatási intézményekkel 
kapcsolatos vélemények

A megkérdezett munkaadók 54-a hátrányos tényezőként tartja számon azt, 
ha valaki magán egyetemen szerezte diplomáját. Ez egyértelmű utalás a magán 
felsőoktatási intézményekkel szembeni munkaadói bizalmatlanságra. A meg-
kérdezettek 41-a viszont elfogadja a magán egyetemen szerzett diplomát is. 
Kijelenthetem, hogy az állami egyetemen szerzett diploma versenyelőnyt jelent 
a munkaerőpiacon, de nem olyan mértékben, hogy a magánegyetemen végzett 
munkakeresők teljesen esélytelenek legyenek.

A következő témakör, amellyel a kutatás foglalkozott, a Magyarországon 
szerzett felsőfokú diploma munkaerő-piaci elfogadottsága. Ez a kérdés külön 
hangsúlyt kap abban az esetben, ha a vajdasági magyar fiatalok szempontjából 
vizsgáljuk, hiszen sokan közülük Magyarországon végzik felsőfokú tanulmánya-
ikat. Az ezzel kapcsolatos helyzetképet a soron következő grafikon szemlélteti.

10. számú ábra: A Magyarországon szerzett diplomákkal kapcsolatos 
preferenciák eloszlása
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A mintában szereplő egyes munkaadók véleménye alapján kijelenthető, hogy 
a belföldön szerzett diploma versenyelőnyt jelent a Magyarországon szerzett 
diplomával szemben, hiszen a megkérdezettek csaknem egy harmada hátrá-
nyosnak tartja azt, ha valaki Magyarországon szerezte felsőfokú végzettségét. 
Ám ez az előny kis mértékű, hiszen a megkérdezettek 68-a közömbösnek 
tartja azt, hogy a szóban forgó diplomát Szerbiában, vagy Magyarországon 
szerezték.  

A kutatás során felmerült az a kérdés is, hogy a munkaadók mit várnak el a 
frissdiplomás jelöltektől. Ennek érdekében megkértük a cégek vezetőit, hogy je-
löljék meg első asszociációjukat a pályakezdőkkel szembeni elvárásaikról. Mivel 
a vizsgálatban résztvevő szervezetek rendkívül heterogének mind tevékenység, 
mind nagyság és sok egyéb szempontból is, ezért a megkérdezettek első gondo-
lata, amely a pályakezdők foglalkoztatásához kapcsolódik, szintén rendkívül ve-
gyes képet mutat. A következőkben a megnevezett elvárások, a lehetőségekhez 
mérten csoportosítva kerülnek felsorolásra. 

Csapatmunka (5), kommunikációs készség (5), szerb nyelv kiváló ismerete 
(további idegen nyelvek) (5), számítógépes ismeretek (4), kezdeményezőkészség 
(3), kreativitás (2), probléma feltáró – megoldó viselkedés (2), szakmai gyakorlat 
megléte (2), flexibilitás (2), kihívásokat kedvelő, alkalmas, folyamatszemléletű, 
átfogó szakma-ismeret, hatékony tanulási környezet megteremtése, saját szakmai 
fejlődés irányítása, magas munkabírás,  terhelhetőség, szerteágazó tudásanyag, 
jó szervezőkészség, határozott fellépés, a szükséges szakirány elméleti és gya-
korlati ismerete, alkalmazkodó-készség, szociális érzékenység, áruismeret, gyár-
tástechnológiai ismeret, vám-adó és egyéb jogi ismeretek, új trendek ismerete, 
nyitottság új tudás megszerzésére, rátermettség, egyetemi alaptudás, alaposság, 
tájékozottság, a korszerű tendenciák ismerete és alkalmazása, a szakirodalom 
ismerete, önbizalom, erős jellem, stressztűrő-készség, formálhatóság, szakmai 
alapismeretek. (Megjegyzés: Az asszociáció megnevezése mellett szereplő szám, 
a megjelenés gyakoriságára utal a 22 vizsgált munkaszervezet esetében.) 

A négy leggyakoribb elvárás, mely a mintában szereplő munkaadók első 
asszociációjában szerepel a potenciális munkavállalókkal szemben: a kommu-
nikációs készség, idegen nyelvek ismerete, a csapatmunkára való alkalmasság és 
a számítógépes ismeretek. Tehát a pályakezdő jelölteknek ajánlatos e képessége-
ket minél jobban fejleszteni, az állásinterjúkon, pedig ezeket a tulajdonságaikat 
hangsúlyozni. Természetesen a pontos elvárások és asszociációk munkaterüle-
tenként és munkakörönként eltérnek, változnak.

Manapság egyre gyakrabban találkozni azzal a jelenséggel, hogy a munka-
adók az egyetemi diploma mellett számos más képzést, illetve képzettséget vár-
nak el a munkavállalóktól, pályakezdőktől. A továbbiakban ezeknek a „plusz” 
elvárásoknak kvantitatív és kvalitatív jellemzése kerül sorra. 

Elsőként a számítógépes ismeretekkel kapcsolatos elvárásokra voltunk 
kíváncsiak, hiszen az informatika és az információs forradalom a társadalom 
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szinte minden területére rányomja bélyegét. A következő ábra az ezzel kapcso-
latosan megjelenő elvárásokat szemlélteti. 

11. számú ábra: A számítógépes ismeretek szükségességének szemléltetése            

A számítógépes alapműveltség, sőt az esetek túlnyomó többségében a mun-
kavégzéshez szükséges informatikai eszközök professzionális szintű ismerete 
elengedhetetlen feltétele a munkába állásnak. 

A következőkben az idegen nyelvi ismeretekkel kapcsolatosan megjelenő 
elvárásokra igyekszünk fényt deríteni. A mai társadalom egészére jellemző 
nemzetköziesedés, a határokon átnyúló munkavégzés és üzleti kapcsolatok 
fontossága pedig még hangsúlyozottabbá teszik az idegen nyelvek ismeretének 
kérdését. Először az angol, majd a német és az egyéb nyelvekkel kapcsolatos 
munkaadói elvárások kerülnek bemutatásra. 

12. számú ábra: Az angol nyelvtudás szükségességének eloszlása

A munkaadók 45-a alapfokú, 32-a társalgási, míg 14-a tárgyalási szintű 
angol nyelvtudást vár el a pályakezdő jelöltektől. 
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13. számú ábra: A német nyelvtudás szükségességének eloszlása

A munkaadók 23-a alapfokú, míg 14-a társalgási illetve tárgyalási 
szintű német nyelvtudást követel meg a pályakezdő értelmiségi jelöltektől. 
Térségünkben az idegen nyelvek közül az angol nyelv ismerete a legfontosabb, 
bár más idegen nyelvek, például a német ismerete is előnyt jelenthet a munka-
keresésnél.

14. számú ábra: Egyéb nyelvi ismeretek szükségességének eloszlása

Mivel a felmérés az észak-vajdasági régióban történt, ahol jelentős számban 
él a magyar etnikai közösség, ezért számos alkalommal jelentkezett elvárásként 
a magyar nyelv tárgyalói szintű ismerete. A külföld felé irányuló üzleti kap-
csolatok függvényében pedig az eddig említett nyelvek mellett jelentkezik még: 
olasz, francia és a horvát is.

A magyar anyanyelvű pályakezdők számára fontos kérdés, hogy milyen 
szintű szerb nyelvismeretet várnak el tőlük a munkaadók. A következő grafi-
konon bemutatásra kerül az államnyelv ismeretének szükségessége, munkaadói 
szemszögből.
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15. számú ábra: Az elvárt szerb nyelvismeret szükségessége

A felmérés eredményei szerint, az a vajdasági magyar diplomás pályakezdő, 
aki nem beszéli az államnyelvet, minimális, vagy semmilyen eséllyel sem ren-
delkezik a munkába állást és az érvényesülést illetően!  

Az egyéb képzettségek tekintetében a munkaadók a következőket várják el 
a pályakezdő fiataloktól: kommunikációs, szervezési – menedzseri képzettség, 
továbbképzéseken való részvétel, műszaki ismeretek, munkavédelmi ismeretek, 
hajtási jogosítvány. A fent említett képzettségi igények azonban munkaterület-
től és munkakörtől függően változnak és nem általánosíthatóak.

A pályakezdőkkel szemben megjelenő elvárásokat tovább boncolgatva, a 
tőlük elvárt emberi tulajdonságok bemutatása is hasznos munkaerő-piaci in-
formációnak mutatkozott. Számos esetben a hasonló képzettséggel és referen-
ciákkal rendelkező potenciális munkavállalók közül, az emberi tulajdonságok 
alapján dönt a munkaadó. A karrierépítésben fontos szerephez jutnak a fenn 
említett tulajdonságok. A következő ábra az elvárt emberi tulajdonságok meg-
oszlását szemlélteti.  

 
16. számú ábra: Az elvárt emberi tulajdonságok eloszlása

A munkaadók elvárásaiban megjelenő leggyakoribb emberi tulajdonságok: 
a kommunikációs készség, a megbízhatóság, hogy az egyén jó csapatjátékos 
legyen, viszont az alaposság és a hatékonyság is viszonylag gyakran jelentkezik. 

Hazaé sz  100  A pályakezdőkkel szembeni munkaerő-piaci elvárások 

alapszint

társalgási szint

tárgyalási szint

megbízható

alapos

kommunikatív

hatékony

jó csapatjátékos

hazae12.indd   100hazae12.indd   100 2008. 06. 11.   00:27:392008. 06. 11.   00:27:39



Az arányosan eloszló magas előfordulás valószínűleg annak a jele, hogy ezek az 
emberi tulajdonságok egymással összekapcsolódva jelentkeznek és szimbiotikus 
viszonyban alakítanak ki egy, a munkaadó számára elfogadható munkavállalói 
jellemet. 

A következő rövid felsorolás az egyéb megemlítésre került, elvárt emberi 
tulajdonságokat szemlélteti: intuíció, szociális érzékenység, tolerancia, konflik-
tusmegoldó képesség, terhelhetőség, felelősségtudás, gyorsaság. Ezek az elvárá-
sok specifikusak és nehezen általánosíthatók, viszont teljesebb képet adnak a 
munkaadók igényeiről. 

    1.3.  A munkaerő-toborzás és -kiválasztás gyakorlata 

A pályakezdők számára kiemelten jelentős, hogy ismerjék azokat a toborzási 
és kiválasztási módszereket és eljárásokat, amiken keresztül eljuthatnak a kívánt 
munkahelyig. A kérdéskörön belül elsőként azt taglaljuk, hogy melyek a szabad 
munkahelyek meghirdetésének leggyakoribb módjai. Például, mely médiában 
találhatnak nagyobb valószínűséggel munkahelyhirdetéseket? A következő 
grafikon a munkahelyek meghirdetésének módját szemlélteti a megkérdezett 
munkaadók álláspontja alapján.

17. számú ábra: A szabad munkahelyek meghirdetésének módja
 

Az újságok és a Nemzeti Foglalkoztatási Intézet elsöprő többsége a megjele-
nő szabad munkahelyek meghirdetésében és a többi médium alacsony részvé-
tele (rádió, tv, magán munkaközvetítő irodák, céges honlap) a munkaerő-piaci 
kommunikáció elmaradottságára utal Szerbiában. Jelentős igény mutatkozik a 
térségben csakúgy, mint az egész ország területén a munkaerő-piaci kommuni-
káció javítására. Ehhez a központi, állami intézményeknek, valamint a magán-
szektornak egyaránt hozzá kell járulnia.  

A munkahelyek meghirdetésének módja mellett fontos, hogy melyek azok a 
szelekciós folyamatok, amelyeken keresztül a munkakereső elhelyezkedhet. 
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18. számú ábra: A kiválasztási módszerek alkalmazásának gyakorisága

A mintában az állásra jelentkezők közül leginkább a próbamunka és az ál-
lásinterjú módszerével választják ki a jelentkezőket. Tehát a CV írás elsajátítása 
és az állásinterjúra való felkészülés mindenképpen szükséges a sikeres munka-
kereséshez. Jelentős szerepet kap még a munkavállalók kiválasztásánál az isme-
rősök véleménye is (beajánlások, javaslatok, garanciák), tehát a kapcsolati tőke 
mindenképpen előnyt jelenthet. Egyáltalán nem jellemző viszont, hogy a vizs-
gált munkaszervezetek kiszervezés útján oldanák meg az alkalmazottak kivá-
lasztását. Vagyis ahelyett, hogy munkaközvetítő irodát, vagy értékelő központot 
bíznának meg, legtöbbször belsőleg bonyolítják le a kiválasztás folyamatát.   

A szelekció/kiválasztás folyamatában, a megkérdezettek 50-a alkalmaz 
teszteket. E módszerek megjelenése kedvező és a kiválasztási módszerek spekt-
rumának szélesedését jelenti. A következő ábra a tesztek típusát és alkalmazá-
suk gyakoriságát szemlélteti.

19. számú ábra: Az alkalmazott tesztek típusainak eloszlása
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A leggyakrabban alkalmazott tesztek a szaktudás felmérésére vonatkoznak, 
az intelligencia- és a személyiségi teszteknek pedig, egyelőre ritkák. A fejlettebb 
piacgazdaságokban jellemzően magasabb a tesztek alkalmazásának gyakorisá-
ga, ezért várhatóan Vajdaságban csakúgy, mint az egész országban nőni fog a 
tesztek (különösképpen a személyiségtesztek) alkalmazása.   

A toborzás és a kiválasztás után a pályakezdőre a munkába állás vár. A 
munkába állásnak számos jogi kerete van és fontos, hogy a pályakezdő ismerje 
ezek tényleges tartalmát. Tisztában kell lennie azzal, mely jogi formában fogják 
a legnagyobb valószínűséggel alkalmazni. A következő grafikon az alkalmazott 
jogi keretek alkalmazásának gyakoriságát szemlélteti.

20. számú ábra: A pályakezdőknél alkalmazott jogi keretek gyakoriságának eloszlása

A régióban a pályakezdők legnagyobb eséllyel gyakornokként vagy próba-
idős alkalmazottként tudnak munkába állni. Ez a karrier felvezető szakasza a 
pályakezdők számára a tapasztaltabb, értékesebb munkaerővé válás útján.    

Az egyetemi képzés során az egyetemista nem sajátíthatja el a munkavégzés-
hez szükséges összes információt és tudást. Az ott szerzett tudásanyag kiindu-
lópont és alap, amelyre a munkatapasztalat ráépíti a szükséges ismeretanyagot. 
A következő ábra a munkába állás után végbemenő tanulási folyamat keretének, 
formájának megvalósulására vonatkozik.   

21. számú ábra: A specifikus szaktudás megszerzésének módja
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Munkába állás után elkerülhetetlen az a folyamat, amelyben a pályakezdő 
elsajátítja a munkavégzéshez szükséges specifikus szaktudást. Ez a folyamat a 
vizsgált szervezetek 77-ánál a munkavégzés közben történik, a tapasztaltabb 
munkatársak segítségével. Számos esetben viszont találkozunk a „betanítás” 
szervezettebb formájával is, akár a szervezeten belül, akár a szervezeten kívül. 
Ilyenkor, a dolgozók szervezett kurzusokon vesznek részt és klasszikus kép-
zésben sajátítják el a szükséges ismereteket. A gyakorlatban arra is van példa, 
hogy párhuzamosan folyik a szervezett képzés és a tapasztaltabb munkatársak 
ismeretátadása.  

A fejlettebb piacgazdaságokra jellemző az alternatív munkavégzési formák 
elterjedése. Számos nyugati vállalat belátta, hogy az információs technikák 
lehetővé, a költséghatékonyság pedig szükségessé teszi e munkavégzési forma 
alkalmazását. A következő grafikon a vizsgált munkaszervezeteknél tapasztalt 
alternatív munkavégzési lehetőségek megjelenési gyakoriságát szemlélteti.  

22. számú ábra: A vizsgált munkaszervezetben van-e lehetőség 
alternatív munkavégzésre

A munkaszervezetek túlnyomó többségénél nincs lehetőség alternatív 
munkavégzésre, ami egyáltalán nem meglepő, ha figyelembe vesszük Szerbia 
társadalmi, gazdasági fejlettségi fokát. Az viszont pozitív, hogy egyes szolgáltató 
cégeknél már megjelent az alternatív munkavégzés kezdeteleges formája. A költ-
séghatékonyság és a gazdasági racionalitás egyéb tényezői pedig hosszútávon 
ennek a foglalkoztatási formának a nagyobb mértékű elterjedését vetítik előre.

23. számú ábra: A megjelenő alternatív munkavégzési formák eloszlása
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Az alternatív munkavégzés a részmunkaidő és az otthoni munkavégzés for-
májában jelenik meg. Az alternatív munkavégzés szűk kínálata a szóban forgó 
munkavégzési forma alacsony mértékű elterjedtségével magyarázható. 

A pályakezdők, illetve a tanulmányaik vége felé járó egyetemi hallgatók szá-
mára létfontosságú a tapasztalatszerzés lehetősége. Sokszor szembesülnek azzal 
a szituációval, hogy munkakereséskor már szakmai tapasztalatot követelnek, és 
éppen ez miatt nem tudnak elhelyezkedni. Kiutat kínálhat a volontőri, valamint 
a gyakornoki státusz. A következő grafikon a munkaadók hajlandóságát szem-
lélteti a volontőrök, illetve a gyakornokok alkalmazására vonatkozóan.

24. számú ábra: Volontőrség és gyakorlati idő letöltésének lehetősége

A cégek több mint 60-a hajlandóságot mutat gyakornokok, illetve volontő-
rök fogadására. Ez kiváló lehetőség a tapasztalattal nem rendelkező potenciális 
munkavállalók, illetve végzős egyetemistáknak ahhoz, hogy a fent említett 
foglalkoztatási forma segítségével növeljék munkatapasztalatukat és így mun-
kaerő-piaci értéküket is.  

A munkakeresés során lényeges annak ismerete is, hogy milyen kommuni-
kációs csatornákon keresztül lehet kapcsolatba kerülni a megcélzott munka-
adóval. A vizsgált minta nagyságára való tekintettel nincs lehetőség általános, 
átfogó következtetések levonására, de jelzés szintjén a következő adatok lehet-
nek fontosak:  

Személyesen (13), e-mail (8), telefonon (6), postai cím (3), pályázat, kérvény 
a tulajdonoshoz, kapcsolat által, politikai érdekérvényesítéssel. (Megjegyzés: A 
megnevezés mellett szereplő szám a vizsgált mintában megjelenő előfordulási 
gyakoriságra utal.) 

A legfontosabb kommunikációs csatornák, melyeken a pályakezdők kap-
csolatba kerülhetnek a potenciális munkaadókkal, a személyes kontaktus és 
az elektronikus levél. Az utóbbihoz elengedhetetlen az alapvető informatikai 
műveltség, az előbbihez pedig az, hogy a munkát kereső felvállalja a „házalást” 
a munkaadóknál.  

 A régió vállalati/munkaadói elvárásai  105 Hazaé sz  
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1.4. Összefoglaló

 1.  A kutatás elsősorban az észak-vajdasági munkaerőpiacra koncentrálva igyek-
szik bemutatni a pályakezdőkkel szembeni munkaadói elvárásokat. A tanul-
mányozott minta a régió szintjén, megfelelően heterogén, széles spektrumú 
és jelzésértékű. 

 2.  A kutatás során levont következtetések közül elsőként emelnénk ki a mun-
kaadók többségének hajlandóságát hogy pályakezdőket alkalmazzanak. Ez a 
fiatalok munkaerő-piaci létjogosultságát bizonyítja.    

 3.  A munkaadók többsége, elvárásként, számos pozitív tulajdonságot társít a 
pályakezdők karakteréhez, amelyek közül kiemelhető: időszerű ismeretekkel 
rendelkezzen, ambiciózus, rugalmas és dinamikus legyen. A cégek képviselői 
negatívumként a pályakezdők tapasztalatlanságát róják fel.

 4.  Az egyetemi képzéssel kapcsolatos munkaadói véleményre jellemző, hogy a 
pályakezdők alkalmazásánál figyelnek az elvégzett szakirányra és a szorgalmi 
tevékenységre. Az egyetemi átlageredményt viszont legtöbbször figyelmen 
kívül hagyják. A magánkarokon szerzett diploma hátrányt jelent a regionális 
munkaerőpiacon a szerbiai állami egyetemi diplomákkal szemben.

 5. Az értelmiségiektől a felsőfokú végzettség mellett számos más kompe tenciát 
és szaktudást is elvárnak. Ezek közül a „plusz” elvárások közül a számítógépes 
ismeretek és az idegen nyelvek, elsősorban az angol nyelv ismerete emelhető 
ki. A magyar anyanyelvű pályakezdőktől is elvárják az államnyelv felsőfokú 
ismeretét. A legfontosabb személyiségbeli tulajdonságok közül a következők 
kerülnek előtérbe: kommunikációs készség, megbízhatóság, és hogy az egyén 
jó csapatmunkás legyen. 

 6.  A szabad munkahelyeket Észak-Vajdaságban leginkább újságokban és a Nem ze-
ti Foglalkoztatási Intézetnél hirdetik meg. A munkára jelentkezők közül legin-
kább az állásinterjú és próbamunka módszerével választják ki a legalkalmasab-
bakat, a különböző személyiségteszteket még nem alkalmazzák széleskörűen.  

 7.  A pályakezdőket legnagyobb valószínűséggel gyakornokként, vagy próbaidős 
alkalmazottként fogják felvenni. A munkába állás után az esetek többségében a 
tapasztaltabb munkatársaktól sajátítják el a szükséges gyakorlati szaktudást. 

 8.  A fejlett piacgazdaságokban népszerű alternatív munkavégzési formák nálunk 
még nem terjedtek el. A pályakezdők és tanulmányaikat végző egyetemi hall-
gatók számára a munkatapasztalat szerzést a volontőri és a gyakornoki státusz 
jelenti. Ahhoz, hogy ténylegesen kapcsolatba kerüljenek a munkaadókkal, 
személyesen kell felkeresni őket, illetve e-mailen, vagy telefonon keresztül 
érdemes próbálkozni. 

 9.  A kutatási eredmények értékes gyakorlati ismereteket kínálnak a pályakezdők-
nek a régió munkaerő-piaci helyzetének és a munkaadók elvárásainak alapo-
sabb megismeréséhez. A fiatalok elhelyezkedési esélyeik hatékony javításához 
szükségesnek tartjuk az ilyen és hasonló empirikus kutatásokat.  
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2. IFJÚKORI ELVÁRÁSOK – JÖVŐKÉP91

(kérdőíves kutatás a szabadkai végzős középiskolások, főiskolai és 
egyetemi hallgatók munkaerő-piaci esélyeiről és elvárásairól92, 2008.)

2.1. Bevezető

A munkaerőpiacra belépő kort elért vajdasági magyar fiatalok életpályájának 
alakulását többtényezős társadalmi erőtér határozza meg. A gazdasági, szoci-
ális/politikai és kulturális jellemzők – az országos, regionális és helyi változa-
tosságaikkal együtt – részben átfedve egymást, dinamikusan változó erőtérben 
rajzolták, és ma is meghatározó módon rajzolják át az összképet. 

A pályakezdők személyes boldogulási esélyeit a makrogazdasági állapot, 
az össztársadalmi környezet és ezen belül a helyi gazdasági és társadalmi jel-
legzetességek határozzák meg. A környezet adta versenyhelyzetben azonban 
az érvényesülés alapvetően a személyes képességeken és adottságokon múlik.  
Háromféle „jószág” birtokában növelhetik esélyeiket a gazdasági szerepkörbe 
belépő fiatalok:

 %  a gazdasági tőke, 
 %  a társadalmi kapcsolatrendszer – a  szociális hálózat minősége, 
 %  a szaktudás, készségek és képességek.93

Az említett „jószágok” birtoklása vagy hiánya lehetővé vagy lehetetlenné 
teszi a társadalmi érvényesülést. A társadalmi egyenlőtlenségek e három ténye-
ző valamelyikével magyarázhatóak. A hagyományos „szegénység” fogalom egy-
dimenziós jellege miatt a társadalmi egyenlőtlenségek egyetlen oldalát jelöli, és 
a létminimum meghatározásának függvényében alakul.94 A társadalmi egyen-
lőtlenség és szegénységkutatás hagyományai ellenére95 az Európai Unióban a 

 91 A tanulmány szerzője Barlai Jenő.
 92 E kutatás a Vajdasági Módszertani Központ által indított Hazaérsz projektum empirikus része. 

Az itt bemutatott szabadkai felmérést terveink szerint kiterjesztjük majd a magyar tannyelven 
tanuló többi vajdasági végzős diákra is.

 93 E három tényező P. Bourdieu gazdasági, szociális és kulturális tőke fogalmaira épül. 
 94 „A szegénység létminim-számításon alapuló meghatározása több szempontból is kétséges, külö-

nösen akkor, ha mérceként egy jövedelemszintet használunk” Anthony Giddens: Szociológia, 
Osiris, Budapest, 2002, 250. old.

 95 Magyarországon leginkább Andorka R., Ferge Zs. és Kolosi T. kutatásai.
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társadalomkutatói gyakorlat kb. egy évtizede96 a szegénységről teljesen áttért a 
társadalmi kirekesztettség (social exclusion)97 fogalmának használatára. Ezzel 
a fogalommal jobban megragadható a hátrányos társadalmi helyzet komplex 
volta. A hátrányos társadalmi helyzet kétféleképpen azonosítható ezzel a szóval, 
egyrészt passzívan, mint egy társadalmi pozíció (állapotként: kirekesztettség, 
azok akik kimaradtak, lemaradtak, alulmaradtak, kirekesztődtek), másrészt 
dinamikusan, mint egy bizonyos társadalmi gyakorlat elszenvedése (társadalmi 
viszonyként: azok, akiket kiszorítanak, kizárnak, kirekesztenek). 

A szegénység mellett az intézményes és nemformális társadalmi kapcsolati 
hálózatból kimaradó – kiszorult vagy kiszorított – állapot jelentős kockázati 
tényezőt jelent. Az európai felmérések tanúsága szerint a társadalmi kirekesz-
tettség mindenki által jól felismert kockázati eleme a munkanélküliség.98  

Az aktív gazdasági szerepkör megszerzése a fiatalok számára a társadalmi 
integráltság alapvető feltétele, bizonyos értelemben a felnőttkori „beavatás” 
fordulópontja. A mai társadalom követelményei késleltetik ezt a szerepváltást, 
a társadalmi kompetencia megszerzéséhez szükséges iskolaévek gyarapodá-
sával elhúzódik a szocializációs folyamat, a szociális érés. A munkaerő-piaci 
helyzet, a magas munkanélküliségi arány, megnöveli annak esélyét, hogy a 
fiatalok kénytelenek megtoldani ezt a késedelmet még egy-két évvel.99 Kemény 
verseny folyik a tisztességes munkahely megszerzéséért, hisz nincs elég belőle. 
Az esélyegyenlőség és társadalmi igazságosság jelentősége felértékelődik, amint 
a hozzáférhető társadalmi javak szűkülnek. Igen nehéz ilyenkor megítélni, 
hogy a kirekesztettség csupán a gazdaság szerkezeti következménye, vagy aktív 
kirekesztés eredménye. Ezzel a kutatással megpróbálunk hozzájárulni a fiatalok 
élethelyzetének feltérképezéséhez.

96 Lisszaboni Kezdeményezés 2000-ben
 97 „The term social exclusion can be described as comprehensive, multidimensional and 

dynamic; it generally refers to limited chances for individual participation, economically, 
socially, culturally as well as politically, and addresses the issues of reinforcing processes of 
accumulated disadvantages and the weakening of social rights” Petra Böhnke: Perceptions of 
social integration and exclusion in an enlarged Europe, Social Science Research Centre (WZB), 
Berlin, 2004,  2. old 

 98 „For Europeans, work-related factors best explain why people are poor or excluded from 
society.” Special Eurobarometer: Poverty and Exclusion, European Commission Sept. 2007, 88. 
old. Conclusions.

 99 Szerbiában a fiatalok munkanélkülisége aránytalanul magas.

Hazaé sz  108  Bevezető 

hazae12.indd   108hazae12.indd   108 2008. 06. 11.   00:27:422008. 06. 11.   00:27:42



2.2. A kutatás célja

A kutatásunk céljai a következőképpen csoportosíthatóak:

 %  választ keres néhány ténykérdésre: milyen a fiatalok iskolai eredménye, a 
szülők iskolai végzettsége, a lakóhely típusa és annak változása, a háztartás 
nagysága, a keresők és eltartottak aránya. 

 %  a fiatalok céljait vizsgálja: milyen iskolai végzettségre szeretnének szert tenni, 
hogyan fognak pénzt keresni, milyen típusú munkahelyre vágynak, szándé-
kaik szerint hol fognak élni tíz év múlva, milyen a vállalkozó kedvük.

 %  hogyan ítélik meg a társadalmi helyzetet, az ország gazdasági állapotát, 
annak jövőjét, a munkapiaci esélyegyenlőséget, igazságosságot, átlagos 
fizetést, elegendő méretű családi költségvetést? 

 %  hogyan ítélik meg saját helyzetüket, a család anyagi helyzetét, az iskolai 
végzettség elérésében felmerülő nehézségeket? 

 %  mely értékek fontosak számukra?

Röviden: milyen a vajdasági fiatalok rajthelyzete, milyen csomaggal indul-
nak, hogyan ítélik meg a versenyhelyzetet, és hogyan viszonyulnak ehhez a 
versenyhelyzethez?

2.3. Hipotézis

Azt az ismeretelméleti megfontolást követtük, hogy a cáfolat erősebb, mint a 
bizonyítás.100 Hipotézisünk szerint tehát a vajdasági (ez esetben észak-bácskai) 
fiatalok között az előzőekben felvázolt kérdésekben nincs kimutatható eltérés 
a tannyelv  szerinti eloszlásban. Feltételezzük, hogy nincs számottevő különb-
ség a társadalmi esélyegyenlőtlenség és igazságtalanság érzetben, valamint a 
társadalmi kirekesztettség érzetében, továbbá hasonló mértékben választják a 
„menekülő stratégiát” és céljaikat külföldön tervezik megvalósítani.  

2.4. A minta 

A Vajdaságban magyar tannyelvű középiskolák és szakiskolák végzős tanu-
lóinak száma valamivel kevesebb, mint 1500. Megközelítőleg 550-en hároméves 
szakiskola végzős tanulói. Az érettségizők száma az elmúlt években 920 és 930, 
Szabadkán 380101 és 390102 között mozgott. 2008. április elején 334, szabadkai is-
kolába járó fiatal töltötte ki a kérdőívet.  240 magyar és 94 szerb nyelvű kérdőív 
került feldolgozásra.

 100 Karl Popper nyomán.
 101 Dr. Gábrity Molnár Irén: A vajdasági Magyar tanulóifjúság iskolai szintje, mint a magyar értel-

miségpótlás feltétele, Debreceni Szemle 2004, 2.
 102 Vajdasági Magyar Oktatási Honlap www.http://vmk.org
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A minta többlépcsős, véletlenszerű (kvótás kiigazítással). Kilenc középiskola 
közül négy: az Egészségügyi-, a Műszaki-, a Közgazdasági középiskolák, vala-
mint a Svetozar Marković Gimnázium, összesen 6 érettségiző (134 magyar és 55 
szerb tannyelvű tanuló) és két szakiskolai végzős osztályt (38 tanuló) kerestük 
fel. A felsőoktatásban a Műszaki Szakfőiskola 2 évfolyama: 40 magyar, és 39 
szerb nyelvű hallgatója, valamint a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar magyar 
nyelvű hallgatói (28) vettek részt.

A véletlenszerű mintába került Műszaki Szakközépiskolát behelyettesítettük 
a Vegyészeti-technológiai középiskolával, mert a Műszaki Főiskola válaszadói-
val együtt túlreprezentáltak lettek volna a technikai beállítottságú fiatalok, és ez 
eltorzította volna a mintát. A minta tehát csak azzal a megkötéssel reprezentatív, 
ha a következő lépésben más városokból, ahol a technikai iskolák dominálnak, 
helyrebillentik a középiskolai szintű „technikusok” kialakult deficitjét. A szerb 
tannyelvű tanulók a kiválasztott magyar osztályokkal párhuzamos osztályból 
valók, így remélhetőleg a tannyelvi különbségen kívüli más látens tényező nem 
rontja az összehasonlítás hitelességét.

Magyar tannyelvű megkérdezettek szerkezete:

szakisk. középisk. főisk. egyetem Össz

Egészségügyi 0 17 0 0 17

Gimnázium 0 52 0 0 52

Közgazdasági 8 37 0 0 45

Vegyi.techn. 30 28 0 0 58

Műszaki Fői. 0 0 40 0 40

Tanítóképző E. 0 0 0 28 28

Össz 38 134 40 28 240

Szerb tannyelvű megkérdezettek összetétele:

szakisk. középisk. főisk. egyetem Össz

Egészségügyi 0 26 0 0 26

Gimnázium 0 29 0 0 29

Közgazdasági 0 0 0 0 0

Vegyi.techn. 0 0 0 0 0

Műszaki Fői. 0 0 39 0 39

Tanítóképző E. 0 0 0 0 0

Össz 0 55 40 0 94

Hazaé sz  110  A minta 

hazae12.indd   110hazae12.indd   110 2008. 06. 11.   00:27:422008. 06. 11.   00:27:42



A 334 kitöltött kérdőívből 20 magyar és 8 szerb, tehát összesen 28 akadt fenn 
a megbízhatósági rostán. Ezeket a válaszadókat csak ténykérdésekben vettük 
figyelembe. Két kritérium alapján selejteztünk: a tréfálkozók és a lottózók 
estek ki. Pl.: IDN229 „Tadzsikisztánban” látja a jövőjét, és a „csak”-kal válaszol 
a nyitott típusú kérdésre. Ilyen sorsra jutottak továbbá azok, akik 480 000-
1 200 000 dinárra becsülték az elégséges családi költségvetést, és más módon 
is jópofáskodtak. A 48. és 53. kérdés volt a lottózók szűrője, ezek a kérdések 
szórendben módosultak és oldalt cseréltek. Kiestek tehát azok is, akik szerint a 
mi társadalmunkban az emberek egyenlő eséllyel, és ugyanakkor nem egyenlő 
eséllyel versenyeznek.

Kor, nem és tannyelv a mintában:

A megkérdezettek átlag életkora 19,3 év,  a nemek aránya a magyar tan-
nyelvű mintában nem remélt mértékben eltolódott a technikai középiskola 
kiváltásával:

magyar tannyelv 

          kor
nem

17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 össz

nő 6 68 54 13  6  8 3 3 0 0 0 161

férfi 4 24 18 16  5  6 3 1 1 0 0 78

összesen 10 92 72 29 11 14 6 4 1 0 0 239

szerb tannyelv 

          kor
nem

17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 össz

nő 0 28 15 2 0 1 0 0 0 0 0 46

férfi 0 7 4 11 14 3 3 0 4 1 1 48

összesen 0 35 19 13 14 4 3 0 4 1 1 94
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2.5. A kérdőívezés103 eredményeinek elemzése 

Iskolai 
eredmény N N* % Átlag Medián

Átlag 
bizonyítvány:

magyar 
tannyelv 239 1 71.6 4.27 4.50

szerb 
tannyelv 94 0 28.1 4.36 4.50

Utolsó 
bizonyítvány:

magyar 
tannyelv 238 2 71.3 4.33 4.50

szerb 
tannyelv 90 4 26.9 4.35 4.50

N = válaszadók száma
N*=  hiányzó válaszok száma

Látható módon az elért iskolai eredményben minimális különbség észlelhető 
a tannyelv szerinti eloszlásban, de figyelembe kell venni, hogy a magyar nyelvű 
szakiskolások némileg rontják az átlagot. Ha megfigyeljük a csak párhuzamos 
osztályok eredményét a helyzet nem sokban változik:

Átlag 
bizonyítvány:

Iskola Tannyelv N Átlag Medián

Egészségügyi
magyar 17 4.00 4.00

szerb 26 4.42 4.50

Gimnázium
magyar 52 4.46 4.50

szerb 29 4.29 4.00

Műszaki Fői.
magyar 40 4.23 4.25

szerb 39 4.36 4.50

A különbségek ilyen összehasonlításban sem jelentősek, kivéve az Egész-
ségügyi Középiskolát, amelyben a magyar tannyelvű tanulók majdnem fél osz-
tályzattal elmaradnak a szerb tannyelvű társaiktól, ez a különbség magyarázata 
azonban iskolán belül keresendő. Érdekes, hogy a megkérdezett tanulók válaszai 
a 6. kérdésre, azaz, hogy szerintük milyen bizonyítványt érdemeltek, tannyelv 
szerinti felosztásban hajszálpontosan megegyeznek. Ezek a becsült eredmények 
2 tizednyivel magasabbak a valós eredményeknél, önértékelési válságról tehát 
nincs szó az egyik csoportnál sem.

 
103 A kérdőív a függelékben található
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Érdemelt 
bizonyítvány:

Tannyelv N N* % Átlag Medián

magyar 234 6 70.06 4.41 4.50

szerb 91 3 27.24 4.41 4.50

A 7. kérdésben megkértük a tanulókat, hogy osztályozzák a tanáraik telje-
sítményét. Az eredmények azt mutatják, hogy szabályszerűen egy osztályzattal 
szigorúbbak a tanulók a tanáraiknál.

 
A tanárok 
osztályzása:

Iskola N N* % Átlag Medián

Egészségügyi 43 0 12.87 3.40 3.00

Gimnázium 81 0 24.25 3.19 3.50

Közgazdasági 45 0 13.47 3.47 3.50

Vegyi tech. 57 1 17.06 3.47 3.50

Műszaki Fői. 79 0 23.65 3.46 3.50

Tanítóképző E. 28 0 8.38 3.83 4.00
         

Az összesített tannyelv szerinti összehasonlításban, a szerb tannyelven tanu-
ló diákok, egyharmad osztályzattal kritikusabbak a tanáraikkal szemben.

A tanárok 
osztályzása: Tannyelv N N* % Átlag Medián

        magyar 239 1 71.5 3.51 3.50

szerb 94 0 28.1 3.19 3.00

Iskolák szerinti felosztásban már észlelhető a különbség forrása. A Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói viszonylagos jóindulattal osztályozták a 
tanáraikat, míg a szerb tannyelvű gimnazisták szigorukkal emelkednek ki a 
sorból. 
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magyar tannyelv

A tanárok 
osztályzása: Iskola N N* % Átlag Medián

Egészségügyi 17 0 7.0 3.23 3.00

Gimnázium 52 0 21.6 3.49 3.50

Közgazdasági 45 0 18.7 3.47 3.50

Vegyi tech. 57 1 23.7 3.47 3.50

Műszaki Fői. 40 0 16.6 3.55 3.50

Tanítóképző Kar 28 0 11.6 3.83 4.00

szerb tannyelv

A tanárok 
osztályzása: Iskola N N* % Átlag Medián

Egészségügyi 26 0 27.6 3.51 3.50

Gimnázium 29 0 30.8 2.67 2.50

Műszaki Fői. 39 0 41.4 3.37 3.50

2.5.1. A szülők iskolai végzettsége

A szülők iskolai végzettségét a befejezett iskolaévekkel mértük. A 12. kér-
désben hét lehetőséget kínáltunk fel: ≥8, 10, 11, 12, 14, 16, ≤18. A felkínált évek 
megfelelnek a húsz évvel ezelőtti iskolarendszer lépcsőinek. A szülők iskolai 
végzettségében jelentős különbség mutatkozott:

A szülők végzettségének 
átlaga: Tannyelv N N* % Átlag Medián

magyar 239 1 71.5  11.79 12.00

szerb 94 0 28.1 12.77 12.00

A magyar tannyelvű tanulók szülei átlagban egy évvel kevesebb iskolát fejez-
tek, mint a szerb tannyelvű társaik szülei, és ez a különbség már nem elhanya-
golható hátrány, hisz a szakiskolai és középiskolai végzettség jelentősége között 
nagyobb a különbség, mint az a számokból (9) kitűnik.
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Tannyelv       N   N*    %     Átlag   Medián

Szakiskolai tanulók

Szülők végzettségének 
átlaga magyar 38 0 100 10.06 10.00

Középiskolai tanulók

Szülők végzettségének 
átlaga

magyar 134 0 70.89 12.19 12.00 

szerb 55 0 29.10 13.40 13.00 

Főiskolai hallgatók

Szülők végzettségének 
átlaga

magyar 40 0 50.63 11.97 12.00 

szerb 39 0 49.36 11.88 12.00 

Egyetemi hallgatók 

Szülők végzettségének 
átlaga magyar 27 1 96.42 12.00 12.00 

A szakiskolai tanulók szüleinek iskolai végzettsége a legalacsonyabb, több 
mint két évvel elmaradnak a középiskolás szülők iskolai végzettségétől. A kü-
lönbség jelentős, de nem meglepő: a kulturális javak is örökíthetőek generáci-
ókon át. A társadalmi egyenlőtlenségek nem csak gazdasági, hanem kulturális 
szempontból is újratermelődnek. Ez történik nálunk is, az alacsonyabb iskolai 
végzettségű szülők kevésbé tartják fontosnak a gyermekeik továbbtanulását, 
azaz könnyebben ráállnak arra a stratégiára, amit a következő szülői bölcses-
séggel jellemezhetünk a legjobban: „...Jó lesz fiam, ha minél előbb szakma lesz a 
kezedben...” Az ilyen életstratégia mögött persze legitim gazdasági megfontolá-
sok húzódnak, minél előbb ki kellene ugyanis pótolni a családi költségvetést. Ha 
a gyerek előbb kezd pénzt keresni, akkor rövidebb ideig terheli a szűkös szülői 
forrásokat. Akárhogy is, az eredmény, hosszútávon, hátrányok képzése. 

Nem várt mértékű eltérést mutat – és ez az igazi meglepetés – a magyar 
és szerb középiskolások szüleinek végzettsége közötti jelentős különbség: 1,2 
év! Legelfogadhatóbb magyarázata ennek az eltérésnek, hogy a magyar ajkú 
tanulók nagy része falusi környezetből származik és a döntően földműveléssel 
foglalkozó vidékekről származó szülők iskolai végzettsége ennek megfelelően 
alacsonyabb. Egyébként az oktatásstatisztika kimutatta, hogy a vajdasági ma-
gyarság iskolai végzettsége átalagosan lemarad a többségi nemzet mögött.104

Az alábbi táblázatokban a sorokban az  1, 2, 3...6 számozás a település nagy-
ságát jelöli a 31. kérdésnek megfelelően. Az 1-es kevesebb, mint 3000 lakosú, a 2-
es 3000-10 000 lakosú, a 3-as 11 000-40 000 lakosú, a 4-es 41 000-80 000 lakosú, 
az 5-ös 81 000-180 000 lakosú és a 6-os több mint 180 000 lakosú települést jelöl. 
Az oszlopok a szülők végzettségének átlagát képviselik.  

 104 Lásd Gábrity Molnár Irén adatait az Oktatásunk jövője című tanulmányában, In. Oktatási oknyo-
mozó, Magyarságkutató Tudományos Társaság, mtt 12. kötet, 2006. 70-74. oldalak.
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magyar tannyelv / csak középiskolások  

Életed legnagyobb részét mekkora faluban/városban 
töltötted?

Szülők végzettségének átlaga

8 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 18 össz

1 3 1 0 4 0 2 0 3 0 1 0 1 1 1 1 18

2 1 0 4 4 1 4 2 13 1 2 0 2 2 4 1 41

3 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 3 1 1 0 11

4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6

5 3 0 1 7 0 3 3 14 0 3 1 10 2 5 1 53

6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

össz 9 1 5 16 1 11 6 36 1 7 1 18 6 11 3 132

szerb tannyelv  / csak középiskolások

Életed legnagyobb részét mekkora faluban/városban 
töltötted?

Szülők végzettségének átlaga

8 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 18 össz

1 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7

2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 1 0 8

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 1 1 0 0 8 0 4 0 7 8 8 1 38

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

össz 0 0 0 3 1 2 1 14 0 8 0 7 8 9 1 54

Hazaé sz  116  A szülők iskolai végzettsége 

A szerb tannyelvű tanulók szülei iskolai végzettségének kapcsán, két tényező 
szembeötlő:

 –  nincs szülői végzettség 10 éves iskola alatt (a magyar tanulóknál ez a cso-
port a szülők 11-át teszi ki)

 –  a tanulók 70-a szabadkai, vagyis legtöbben 81 000-160 000 lakosú város-
ban élnek (a magyar tanulóknál ez 40). 

Még erőteljesebb ez a kontraszt, ha csak az apák iskolai végzettségét néz-
zük:

hazae12.indd   116hazae12.indd   116 2008. 06. 11.   00:27:442008. 06. 11.   00:27:44



magyar tannyelv / csak középiskolások  

Életed legnagyobb részét mekkora faluban/
városban  töltötted?

Az apa iskolai végzettsége

8 10 11 12 14 16 18 össz

1 4 1 2 7 0 2 2 18

2 3 5 7 17 3 5 1 41

3 0 0 1 5 3 2 0 11

4 2 0 0 2 1 1 0 6

5 9 3 3 22 7 8 1 53

6 0 0 2 1 0 0 0 3

össz 18 9 15 54 14 18 4 132

szerb tannyelv  / csak középiskolások

Életed legnagyobb részét mekkora faluban/
városban töltötted?

Az apa iskolai végzettsége

8 10 11 12 14 16 18 össz

1 2 0 1 4 0 0 0 7

2 0 0 1 4 2 1 0 8

3 0 0 0 1 0 0 0 1

4 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 2 0 11 8 16 1 38

6 0 0 0 0 0 0 0 0

össz 2 2 2 20 10 17 1 54

Az összes megkérdezettre alkalmazva ezt az összehasonlítást, még szem-
betűnőbb a különbség. A magyar tannyelvű diákok ugyanannyi nyolc osztályt 
végzett apával dicsekedhetnek, mint egyetemet végzettel (18:18), míg a szerb 
tannyelvű diákoknál ez az arány 2:17-hez.
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1-2. ábra

A tanulók tervezett iskolai végzettségében ezek a különbségek már nem mu-
tathatóak ki, de nem is vesztek el teljesen. A középiskolások egyetemi végzett-
ségre pályáznak, átlagban a Bsc. és Msc. fokozatok közé esnek az elvárásaik.

Tervezett végzettség nyelv N N* Átlag  

m 134 0 15.68    

s 50 5 17.12    

2.5.2 Származás és lakóhely 

Az oktatással kapcsolatban már kiderült, hogy a szabadkai iskolákban 
tanuló diákok között a nyelvi különbségek mellett a lakóhelyi jelleg tűnik a 
leginkább megkülönböztetőnek. Választ arra a kérdésre (31.), hogy: „Életed 
legnagyobb részét mekkora lélekszámú faluban/városban töltötted?” az alábbi 
ábrákon kapunk (3-4. ábra). Ebben az esetben nem csak a középiskolásokat, 
hanem minden megkérdezett válaszát mutatja be a két grafikon, tannyelv sze-
rinti felbontásban. A 344 kérdőívből 10 magyar és 2 szerb tannyelvű tanuló nem 
válaszolt erre a kérdésre.

Az oszlopok balról jobbra, növekvő sorrendben jelölik a település nagyságát: 
1-es kevesebb, mint 3000 lakosú, a 2-es 3000-10 000 lakosú, a 3-as 11 000-40 
000 lakosú, a 4-es 41 000-80 000 lakosú, az 5-ös 81 000-180 000 lakosú és a 6-os 
pedig több mint 180 000 lakosú települést jelöl: 

Hazaé sz  118   A szülők iskolai végzettsége 

Az apák iskolai végzettsége
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3-4. ábra

A különbség egyértelmű, a magyar tannyelvű tanulók többsége élete leg-
nagyobb részét falun töltötte. A tannyelv szerinti megoszlásban legnagyobb 
eltérést a lakóhely mutatja. 

Megkérdeztük (34. kérdés), hogy legszívesebben milyen településen élnének 
a jövőben. Az 5-6. ábrán látható grafikonok mutatják a válaszok eloszlását. 

5-6. ábra

Inkább irányultságot jelentenek ezek a válaszok, mint valós terveket. A la-
kóhely-választási preferencia alapján enyhül valamelyest ez az eltérés, de még 
itt is látszik a szerb tannyelvű fiatalok erőteljesebb urbanizálódási hajlama. 
Fenntartással kell kezelni ezeket a mutatókat azért is, mert a következő (35.) 
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kérdés második felére kevés értékelhető választ kaptunk. Azok is, amelyek 
értékelhetőek, esetenként ellentmondanak az előbbieknek, kétséges tehát, hogy 
ebből megfelelő módon következtetni lehetne a fiatalok későbbi migrációs kész-
ségére.

A 35. kérdés („Terveid szerint tíz év múlva hol fogsz élni? Ország:....................
........Falu/város:...........................................), közvetlenebb módon kérdez rá a meg-
kérdezett terveire. Feltételezni lehetett, hogy a magyar ajkú tanulók, elsősorban 
a magyarországi továbbtanulási lehetőségek miatt, nagyobb arányban jelölnek 
majd be külföldi országot. Nem ez történt! Megkérdezetteink a külföldre költö-
zés ügyében újra erőteljes hasonlóságot mutatnak. A magyar tannyelvű tanulók 
a szomszédos országot (3. oszlop) valamivel többen és az EU országokat, vala-
mivel kevesebben választották. Ha „szomszédos ország” kategória nem lenne, 
akkor a tannyelv szerint felbontott két grafikon szinte azonos lenne.

A grafikonon balról az első 0-val jelölt oszlop a „nem tudom”, és a kihagyott 
válaszokat ábrázolja, az 1-gyel jelölt „Szerbia”, a 2-es oszlop szomszédos orszá-
got jelöl, többnyire Magyarországot (20) és Horvátországot (6) és egy esetben 
Romániát, a 3-as oszlop a többi európai országot, míg a jobb szélső, 4-essel jelölt 
oszlop a más kontinensek országait: 

7-8. ábra

Ebben a kérdésben nem kínáltunk fel válaszlehetőségeket, hogy minél ke-
vésbé befolyásoljuk a választást, vagyis, hogy ha a megkérdezettnek nem lenne 
elképzelése a tíz évre előre, akkor se intézhesse el egy ikszeléssel a választ. Sokan 
ki is tértek a válasz elől: 
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Ország: Count

Nem tudom 0 28

Szerbia 1 187

Szomszédos orsz. 2 27

Más EU ország 3 42

Többi kontinens 4 19

Össz N= 303

Nincs válasz * 31

2.5.3. Család és háztartás

A család, vagyis a háztartás nagyságában a megkérdezettek szinte azonos 
eredményt mutatnak, ami a lakóhelyi eltérést figyelembe véve szintén kissé 
meglepő. A magyar tannyelvű csoportban valamivel nagyobb a háromtagú és 
kisebb a hattagú háztartások aránya. A megkérdezett fiatalok döntő többsége 
négytagú háztartásban él. 

9-10. ábra

Az előző ábrán kimutatott háromtagú háztartás kétféle családi állapotot 
jelölhet: vagy két szülő él egy gyerekkel, vagy egy szülő két gyerekkel. Ha ez 
utóbbi lenne a jellemző, akkor az eltartók-eltartottak viszonyában a háromtagú 
háztartások még jobban kifejezésre juttatnák ezt a különbséget, és balra „billen-
tené” a pénzkeresők arányának kimutatását. 
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A kérdőív 36. kérdésében a családokban, pontosabban a háztartásokban 
pénzkereső és eltartottak arányát kérdeztük meg, és ennek az eredményét mu-
tatja a 11-12. ábra. A grafikon felosztása 0,00-tól 1,00-ig terjed, ami a 0-100-
ként értelmezendő. A grafikon hézagossága abból ered, hogy a 25, 33, 40, 
50, 60, 67 és 75 között nem egyforma távolság van, márpedig véges számú 
családtagokkal ezek az arányok dominálnak.

11-12. ábra

Az előzőekben megfogalmazott feltevés nem látszik igazolódni, ellenke-
zőleg: az eltartók arányszámát tekintve a szerb tannyelvű tanulók állnak haj-
szálnyival rosszabbul, vagyis a pénzkeresők valamivel nagyobb terhet viselnek, 
mint a magyar tannyelvű fiatalok háztartásának pénzkereső tagjai. Ez azzal is 
magyarázható, hogy a magyar családok taglétszáma kevesebb.

2.5.4. Anyagi jólét

Az eddigi adatokból esetleg arra lehetne következtetni, hogy az anyagi jólét 
dolgában sincs jelentős eltérés. Nehéz feladat megállapítani az anyagi jólét 
egzakt mutatószámait. Irányt adhat viszont a megkérdezettek becslése. Négy 
esetben kértünk becslést a megkérdezettektől: két esetben ez mérhető nagyságra 
vonatkozik, nevezetesen az átlag fizetésre (36. kérdés) és egy négytagú család 
elégséges havi költségvetésére (37. kérdés), két esetben pedig a család anyagi 
helyzetének megítélésére vonatkozik (39-40. kérdés).

A 36. kérdéssel arra kértük a válaszadókat: becsüljék meg mekkora ma 
Vajdaságban az átlagos fizetés (13-14. ábra). Hat összeget kínáltunk fel válasz-
tásra úgy, hogy a valós átlag ne legyen választható, hanem a harmadik és a 
negyedik közé essen. A válaszadók tehát kénytelenek voltak vagy többre, vagy 
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kevesebbre becsülni az átlag fizetést. Feltevésünk szerint a becslések a leginkább 
ismert összegek köré csoportosulnak, vagyis amekkora összegről hallott leg-
többet a megkérdezett, abból „számol magának” átlagot. A családi költségvetés 
megítélése hasonló logikát követ. Feltételezzük, hogy az „elegendő összeg” vala-
hol a valós körül csoportosul, és aki kevesebből kénytelen gazdálkodni, kisebb 
összeget tart „elegendőnek”. 

Megkerülhetetlen kérdés, hogy vajon a fiatalok milyen mértékben lehetnek 
tisztában ezekkel az összegekkel. Nyilvánvaló hogy a válaszadóink egy része 
csak nagyon homályosan tud nyilatkozni, ugyanakkor ez a tájékozatlanság fel-
tehetően egyformán oszlik meg a nyelvi csoportok között, tehát a család anyagi 
helyzetének megítélését is figyelembe véve, mégis adhatunk óvatos becslést a 
családok pénzügyi állapotára.

 
13-14. ábra

A tanulók egyöntetűen (átlagosan hatezer dinárral) alábecsülték az átlag 
fizetést, azzal hogy a magyar tannyelvű csoport kb. ezer dinárral szerényebbnek 
mutatkozott.

A családi költségvetés becslésében is a magyar tannyelvű csoport mutatko-
zott szerényebbnek: a „Szerinted havonta mennyi pénz kellene egy négytagú 
családnak a nélkülözésmentes élethez?” kérdésre (37. kérdés) válaszokban már 
szétválnak a nyelvcsoportok.
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15-16. ábra

A 15-16. ábrán látható grafikonok oszlopai tízezres lépésekben mutatják az 
eredményeket. A válaszok középértékeiben megmutatkozó 8000-10 000 dináros 
különbség igen nagy. Akkora, hogy az előbbi adatokkal egybevetve a magyar 
tannyelvű tanulók szűkösebb anyagi körülményeire engednek következtetni. 
Ha ez igaz, akkor a válaszadók önértékelésében is valamennyire meg kell, hogy 
mutatkozzon. 

A 39. kérdésben arra kértük a tanulókat, hogy jellemezzék a családjuk pilla-
natnyi anyagi helyzetét. Válaszként felkínáltunk öt jellemzést: tűrhetetlen (0), 
alig tűrhető (1), tűrhető (2), kielégítő (3) és jó (4). Ezek szerint a számok szerint 
értelmezhetőek a grafikon (17-18. ábra) oszlopai:

17-18. ábra
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Családod pillanatnyi anyagi helyzete

Négytagú család költségvetése
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A válaszok a „tűrhető” jellemzés körül csoportosulnak azzal, hogy a magyar 
tannyelvű tanulók átlagban egy hajszálnyival elégedettebbek családjuk anyagi 
helyzetével. A 40. kérdés a négy évvel ezelőtti állapotok becslését kérte. A vála-
szok itt is hasonlóságot mutatnak, azzal a különbséggel, hogy a magyar tannyel-
vű fiatalok szerint négy év alatt inkább romlott a család anyagi helyzete (akkori 
helyzet becslésének átlaga 2,33 a mostani 2,28) míg a szerb tannyelvű tanulók 
némi javulást észlelnek (2,27 és 2,30). Ezek a különbségek nem számottevőek 
és viszonylagossá teszik a családi költségvetés becsléséhez kapcsolódó feltétele-
zést, hacsak nem kockáztatjuk meg azt a konklúziót, hogy a magyar tannyelvű 
tanulók valamivel szűkösebb körülmények között élnek, ugyanakkor valamivel 
szerényebbek is a helyzet megítélésében.   

2.5.5. Értékek

Mi az, ami igazán fontos az életben? Mely értékek azok, amelyek befolyásol-
ják az életfelfogásunkat, és közvetve vagy közvetlenül kialakítják az életstratégi-
ánkat? Olyan súlyos, szinte filozofikus kérdések ezek, hogy egy egész élet rövid 
a válasz megkeresésére. Egy kérdőíves megkérdezésben nem is lenne értelme 
feltenni őket. E helyett, a teljesség igénye nélkül, tizenkét lehetséges életcélt 
kínáltunk fel a megkérdezett tanulóknak azzal a kéréssel, hogy rangsorolják 
őket. 

14. kérdés: „Mi az, amit fontosnak tartasz megvalósítani/elérni/megszerezni 
az elkövetkező tíz évben? (A kijelölt négyzetekben fontossági sorrend szerint 
írj be számokat: az 1. a legfontosabb majd a 2. és így tovább. Amit nem tartasz 
célodnak a következő tíz évben, azt csak húzd át)” 

A kérdésben megjelenő „az elkövetkező tíz évben” megfogalmazás a jövőbe-
nézést szándékosan a családalapítás körüli időszakra koncentrálja. A válaszokat 
úgy pontoztuk, hogy az első helyezett „életcél” 12 pontot, a második 11 pontot, 
a harmadik 10 pontot kapott és így tovább az utolsó, tizenkettedik 1 pontos 
helyezettig. Az áthúzott vagy kihagyott „életcélt” nulla pontra kódoltuk. Az 
eredmények a következő eloszlást mutatják.
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N N* Átlag Medián

békés, nyugalmas élet
magyar 218 2 6.518 7.0 

szerb 86 0 6.663 7.0 

jó munkahely
magyar 218 2 9.000 10.0 

szerb 86 0 7.919 9.0 

tisztelet,megbecsülés
magyar 218 2 6.894 7.0 

szerb 86 0 5.674 6.0 

izgalmas,érdekes élet
magyar 218 2 5.339 5.0 

szerb 86 0 4.895 5.0 

egészséges élet
magyar 218 2 8.858 10.0 

szerb 86 0 7.698 9.0 

gazdagság, jólét
magyar 218 2 5.179 5.0 

szerb 86 0 4.442 4.0 

ismertség, hírnév
magyar 218 2 2.404 1.0 

szerb 86 0 1.395 0.0 

család, gyerekek
magyar 218 2 6.931 7.0 

szerb 86 0 7.581 8.5 

szerelem
magyar 218 2 7.752 9.0     

szerb 86 0 7.616 9.0 

hatalom
magyar 218 2 1.422 0.0 

szerb 86 0 1.953 0.0 

igaz barátok
magyar 218 2 7.032 7.0  

szerb 86 0 6.430 7.0  

karrier
magyar 218 2 4.798 4.0 

szerb 86 0 5.116 5.0 

Tannyelv szerinti felosztásában, a pontokat összeadva, a magyar tannyelvű 
tanulók valamivel több pontot osztottak ki. Ez az eltérés abból fakad, hogy a 
szerb tannyelvű tanulók több fogalmat hagytak értékelés nélkül. A különbségek 
tehát minimálisak.

Ellenőrzésképpen nézzük meg néhány példán, külön-külön, a középisko-
lások és a főiskolások „értékítéleteit”. Az összesítésben 1,2 pont különbséget 
eredményező „tisztelet, becsület” fogalompár iskolákra felbontva könnyebben 
értelmezhető. A magyar tannyelvű szakiskolások és egyetemisták számára ez az 
érték fontosabb, mint a többiek számára.
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N N* Átlag Medián

Szakiskolások:

tisztelet,megbecsülés magyar tannyelv 31 2 7.355 8.0 

Középiskolások:

tisztelet,megbecsülés
magyar tannyelv 124 0 6.871 7.0 

szerb tannyelv 51 0 5.922 6.0 

Főiskolások:

tisztelet,megbecsülés
magyar tannyelv 35 0 5.857 6.0 

szerb tannyelv 35 0 5.314 6.0 

Egyetemisták:

tisztelet,megbecsülés magyar tannyelv 28 0 7.786 8.0 

Hasonlóképpen a „jó munkahely” 1,1 ponttal többet kapott a magyar tan-
nyelvű válaszadóktól. A különbség itt is, az előbbihez hasonló módon, csökken 
a középiskolások esetében, de a szakiskolások és egyetemisták körében szintén 
kiugró eredményt kaptunk.

N   N*    Átlag Medián

Szakiskolások: 

jó munkahely magyar tannyelv 31 2 9.710 11.0 

Középiskolások:
     

jó munkahely magyar tannyelv 124 0 8.847 10.0 

szerb tannyelv 51 0 8.392 9.0  

Főiskolások:

jó munkahely magyar tannyelv          35 0 8.429 9.0  

szerb tannyelv 35 0 7.229 9.0  

Egyetemisták:

jó munkahely magyar tannyelv 28 0 9.607 10.0 

Láthatjuk tehát, hogy az értékpreferenciák kérdésében nagyobb eltérés mu-
tatkozik az iskolatípusok között, mint a tannyelv szerinti felbontásban. Mi lehet 
a magyarázata annak, hogy a magyar tannyelvű szakiskolások és egyetemisták 
esetében ekkora az értékpreferencia konvergenciája – továbbra is megmagyará-
zatlan marad. A megkérdezettek száma túl alacsony ahhoz, hogy a kapott ada-
tokból megalapozott következtetések lennének levonhatóak. A kutatás további 
menetében mindenképpen meg kell növelni a mintában a szakiskolások és egye-
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temi hallgatók arányát, valamint kiterjeszteni mindkét tannyelvre, hogy többfé-
le felbontásban is összehasonlíthatóak legyenek a fiatalok közötti véleménybeli 
és egyéb különbségek is. Annál is inkább, mert az eddig begyűjtött 334 kérdőív 
tanúsága alapján az észlelt különbségek többsége, az apák iskolai végzettségét és 
a jellemző lakóhelyet leszámítva, csupán árnyalatnyi.

2.5.6. A munka világa

Az érték versenyében (14. kérdés), nem kis meglepetésre, a „jó munkahely” 
egyértelműen győzött mindkét tannyelvű csoportban, megelőzve a „család, 
gyerekek” a „szerelem”, az „igaz barátok” fogalmakat. Ez az adat meghökkentő. 
Koravénekké váltak volna a fiataljaink? 

Jobb magyarázat híján azt kell feltételeznünk, hogy világosan látják, vagy 
erősen sejtik, milyen szűk mezsgyén kénytelenek életútjukat bejárni. Itt és 
most a jó munkahely tűnhet számukra az egyetlen közvetítőnek a többi érték 
megszerzéséhez. A fiatal munkavállalók kétféle egzisztenciális szorításban 
kezdenek neki a gazdaságilag aktív életszakaszuknak. Elsősorban: találnak-e 
bármilyen munkahelyet? Ez tűnik az elsődleges – enni, vagy nem enni – kérdés-
nek. Másodsorban: találnak-e jó munkahelyet? Ez pedig az emberhez méltóan 
lenni, vagy nem lenni kérdés. A bármilyen munkahely, főleg önálló életvitel 
vagy családalapítás esetén, a létminimumhoz szögezi a munkavállalót. A „jó 
munkahely” épp ezért azt a jelentést kapta, hogy olyan munkahely, amely nem 
csupán a túlélést biztosítja, hanem a nincstelenségből való kilépést jelenti. Az 
ilyen értelmezést az erre vonatkozó szülői tapasztalatok is megerősíthették. 

A jó munkahely fontossága – meglepetésszerű gyakorisággal – az 54. kér-
désre adott válaszokban is megmutatkozik. („Ha egyszer elköltöznél ebből 
az országból, azt azért tennéd mert: 1. ............... 2. ............... 3. ...............”) Nem 
kínáltunk fel válaszlehetőséget, mégis a válaszok döntő többségében felmerül a 
„jó munkahely” valamilyen változata. Sőt a válaszadók közül legtöbben a mun-
kalehetőséget helyezték az első helyre a kivándorlási indokok között: 
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N Átlag Össz *2,55 Medián Mode

nem költözöm el magyar tannyelv 11 3.18 35.0 35.0 3.0 3

szerb taannyelv 4 3.00 12.0 30.0 3.0 3

szerelem, házasság, 
család

magyar tannyelv 30 1.96 59.0 59.0 2.0 2

szerb taannyelv 5 1.20 6.0 15.3 1.0 1

gazdaság, életszínvonal magyar tannyelv 58 2.44 142.0 142.0 3.0 3

szerb taannyelv 32 2.68 86.0 219.3 3.0 3

munka, pénzkeresés magyar tannyelv 130 2.83 368.0 368.0 3.0 3

szerb taannyelv 38 2.50 95.0 242.2 2.5 3

jobb lehetőségek, iskola,
személyes fejlődés

magyar tannyelv 33 2.21 73.0 73.0 2.0 3

szerb taannyelv 16 2.31 37.0 94.3 2.0 3

kíváncsiság, változás,
kaland

magyar tannyelv 26 1.96 51.0 51.0 1.0 1

szerb tannyelv 11 2.09 23.0 58.6 2.0 1

politikai helyzet magyar tannyelv 27 2.33 63.0 63.0 3.0 3

szerb taannyelv 15 1.60 24.0 61.2 2.0 2

háború, válság magyar tannyelv 10 2.50 25.0 25.0 3.0 3

szerb taannyelv 8   2.37 19.0 48.4 2.5 3

jobb élet, rend,
normális társadalom

magyar tannyelv 50 2.16 108.0 108.0 2.0 3

szerb tannyelv 15 2.40 36.0 91.8 3.0 3

nem szeretek itt, 
nem jó itt élni

magyar tannyelv 20 2.30 46.0 46.0 3.0 3

szerb taannyelv 9 2.66 24.0 61.2 2.0 2

biztonság hiánya magyar tannyelv 7 1.85 13.0 13.0 2.0 1

szerb taannyelv 5 2.60 13.0 33.1 3.0 3

kisebbségi lét, nacion.
üldöztetés

magyar tannyelv 42 1.92 81.00 81.0 2.0 3

szerb tannyelv 1 3.00 3.00 7.6 3.0 *

egyenlőség és tolerancia
hiánya

magyar tannyelv 12 1.75 21.0 21.0 2.0 2

szerb taannyelv 12 2.25 27.0 68.8 2.0 2

egyéb magyar tannyelv 12 1.75 21.0 21.0 1.0 1

szerb taannyelv 6 2.33 14.0 35.7 2.5 1,3

Nyitott típusú kérdésről lévén szó, a fogalmi kategóriák csoportosítása ér-
telmezési fenntartásokkal együtt kezelendő – voltak olyan válaszok, amelyeket 
nehéz volt bárhová besorolni. 

A számokat a következőképpen kell értelmezni: Az első oszlop (N), azoknak 
a számát jelöli, akiknek a válaszában megjelenik az adott fogalomkör. A máso-
dik oszlopban (átlag) annak az értékét találjuk, hogy hányadik helyen szerepel 
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az adott kivándorlási indok. Az első helyet 3 ponttal kódoltuk, a másodikat 2 
ponttal, a harmadikat 1 ponttal. Megesett, hogy valaki 5 pontot kapott egy in-
dokcsoportra, mert két hasonló indokot említett, pl.: jó munkahely és jó kereseti 
lehetőség. A harmadik oszlop (Össz) az így kiosztott pontszámok összegét mu-
tatja. Fontos, hogy a korrekt összehasonlítás érdekében – a tannyelvre bontott 
csoportok méretbeli eltérése miatt – az Összeg oszlop számait a szerb tannyelvű 
megkérdezetteknél be kell szorozni 2,55-tel (*2,55). A medián és módusz közép-
értékek megint az indok rangsorát jelölik a pontszámok alapján (fordítva kell 
olvasni, hisz az 1. hely 3 pontot kapott, a második 2-t, a harmadik 1-et). 

Kitűnik, hogy az első három helyezést elért indok egyetlenegy pont híján 
megint egyezést mutatnak a két tannyelvű csoport között. A „munka, pénzke-
resés” toronymagasan győztes a magyar tannyelvű megkérdezettek között. Egy 
faktorba tömörítve a gazdasági feltételeket, a különbség csökken. A gazdasági 
kivándorlási indok mindkét tannyelvi csoportnál az első helyen van, úgy a gya-
koriságban, mind a sorrendben is.

Elégtelen gazdasági feltételek:

Tannyelv N Átlag Össz *2,55 Medián Mode

(munka,pénzkeresés,
gazdaság,életszínvonal)

magyar 188 2.71 510 510.0 3.0 3

szerb 70 2.58 181 461.5 2.5   3

2.5.7. Vállalkozó kedv

A vállalkozó kedv iránt két alkalommal érdeklődtünk: a 3. és 55. kérdésben. 
A harmadik kérdésben rangsorolni kellett a különböző típusú munkahelyeket. 
Mindkét tannyelvű csoportban a „saját vállalatban” mutatkozott a legsikere-
sebbnek, a megkérdezettek több mint fele első helyre osztályozta (4 pont):
                                                                         

N for
ModeTannyelv N Átlag Össz Medián Mode

állami alkalmazott, 
hivatal

magyar 215 2.13 458.0 2.0 1  74

szerb 86 2.16 186.0 2.0 4 28

saját cégemben magyar 215 3.07 661.0 4.0 4 119

szerb 86 2.88 248.0 3.5 4 43

résztulajdonosként magyar 215 2.61 563.0 3.0 3 108

szerb 86 2.05 177.0 2.0 3 27

magáncégnél 
alkalmazott

magyar 215 1.82 392.0 2.0 1 76

szerb 86 1.29 111.0 1.0 1 34
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Az 55. kérdésben (Ahhoz, hogy a közeljövőben vállalkozásba kezdjek, legin-
kább erre lenne szükségem:…) felkínáltunk 11 lehetséges választ, és arra kértük 
a megkérdezetteket, hogy rangsorolják őket. Itt is adott volt a lehetőség, hogy 
kihúzzák az érdemtelen fogalmakat.

N for
ModeTannyelv N Átlag Sum Medián Mode

bátorság magyar 218 5.18 1130.0 6.0 0 55

szerb 84 3.57 300.0 0.0 0 44

gazdasági 
feltételek

magyar 218 6.91 1508.0 7.0 0 31

szerb 84 8.82 741.0 11.0 11 28

tudás magyar 218 7.34 1602.0 8.0 0 30

szerb 84 4.48 377.0 3.5 0 38

biztonság-
érzet  

magyar 218 3.86 842.0 4.0 0 64

szerb 84 4.84 407.0 6.0 0 31

szakértelem magyar 218 7.84 1710.0 9.0 10 35

szerb 84 4.61 388.0 4.5 0 35

kapcsolatok magyar 218 7.73 1686.0 8.0 10 33

szerb 84 5.35 450.0 6.0 0 27

politikai 
stabilitás

magyar 218 3.72 811.0 3.0 0 73

szerb 84 3.64 306.0 1.0 0 42

ötlet magyar 218 5.27 1149.0 5.0 0 54

szerb 84 2.92 246.0 0.0 0 48

kitartás magyar 218 5.76 1257.0 6.0 0 36

szerb 84 3.07 258.0 0.0 0 47

vállalkozó-
kedv

magyar 218 5.53 1207.0 6.0 0 55

szerb 84 3.08 259.0 0.0 0 44

pénz magyar 218 9.37 2044.0 11.0 12 99

szerb 84 9.39 789.0 11.0 12 37

Az első helyre rangsorolt fogalom 12 pontot kapott a második 11-et és így 
tovább. A fiatalok jelentős hajlamot mutatnak a magánkezdeményezés iránt, de 
úgy érzik, hogy leginkább a „pénz” fog hiányozni nekik a jövőbeni vállalkozás-
hoz. A „pénz” kapta a legtöbb pontot, átlagban 9,37-et(m) és 9,39-et(s),  valamint 
legtöbben voltak a válaszadók között, akik első helyre sorolták: 99(m) és  37(s) 
alkalommal.
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2.5.8. Az esélyegyenlőség hiánya

A 46–53. kérdéseink az iránt érdeklődtek, hogy a tanulók hogyan értékelik a 
társadalom nyújtotta esélyeiket. A válaszokban az esélyegyenlőség vagy annak 
a hiánya jelenhetett meg. Ellentétes állításokat helyeztünk szembe egy héttagú 
skála két végpontján, így a válaszokat -3-tól +3 pontig értékelhettük.

N for
ModeTannyelv N Átlag Medián Mode

46. A munkanélküliek 
elsősorban magukat okolhatják  
helyzetükért

magyar 219 -0.21 0.00 1 56

szerb 86 -1.01 -2.00 -2 27

47. A nők könnybben kapnak 
munkát, mint a férfiak 

magyar                  220 -0.39 0.00 0 101

szerb 86 -0.39 0.00 0 43

48. Az azonos végzettségűek 
nálunk egyenlő eséllyel 
versenyez hetnek

magyar 220 -1.48 -2.00 -3 71

szerb 86 -1.81 -2.00 -3 35

49. A fiatalok könnyebben 
kapnak munkát, mint a közép-
korúak

magyar 220 0.96 1.00 3 59

szerb 86 1.59 2.00 3 35

50. Tisztességes úton lehet jó 
munkahelyet kapni

magyar 220 -0.23 0.00 -1 41

szerb 86 -0.09 0.00 1 23

51. A mi társadalmunkra 
jellemző, hogy biztosítja          
az esélyegyenlőséget

magyar 220 -1.30 -1.00 -3 69

szerb 86 -1.75 -2.00 -3 35

52. Megfelelő ismerős közvetíté-
se nélkül lehet jó munkát kapni.

magyar 220 -0.90 -1.00 -3 51

szerb 86 -0.84 -1.00 -2 23

53. A mi társadalmunkban az 
azonos végzettségű emberek 
egyenlő eséllyel versenyeznek

magyar                  220 -1.33 -1.50 -3  61

szerb 86 -1.82 -2.00 -3 34

Megfigyelhető, hogy a nyolc állítás-pár közül csak egy ért el átlagban pozitív 
osztályzatot. Válaszadóink átlagban, „többnyire igaz”-nak hiszik, hogy: „A fia-
talok könnyebben kapnak munkát, mint a középkorúak”. 

Legrosszabb értékelést a 48. és 53. állítás kapott (ezek jelentése azonos): „Az 
azonos végzettségű emberek nálunk egyenlő eséllyel versenyeznek” (-1,48 és 
-1.81pont) és „A mi társadalmunkban az azonos végzettségű emberek egyenlő 
eséllyel versenyeznek”(-1,33 és -1,82 pont). Hasonlóan elmarasztalták a: „Mi 
társadalmunkra jellemző, hogy biztosítja az esélyegyenlőséget.” (-1,33 és -1,75 
pont). Érdekes, hogy a szerb tannyelvű válaszadók mindhárom állítás esetében 
valamivel elmarasztalóbban értékelték az esélyegyenlőség ügyét társadalmunk-
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ban. Összességében a fiatalok nincsenek megelégedve a társadalomban fellehető 
esélyeikkel.

A kivándorlási indokok között valódi eltérést, várható módon, a „kisebbségi 
lét, nacionalizmus, üldöztetés” fogalomcsoport eredményezett. 

                                            
Tannyelv N Átlag Össz *2,55 Medián Mode

kisebbségi lét, 
nacion., üldöztetés

magyar 42 1.92 81.00 81.0 2.0 3

szerb 1 3.00 3.00 7.6 3.0 *

Meglepő viszont, hogyha a „nem jó itt, nem szeretek itt élni”, az „egyen-
lőség és tolerancia hiánya”, a „kisebbségi lét, nacionalizmus, üldöztetés” és a 
„biztonság hiánya” indokokat egy faktorba tömörítjük, akkor megint visszaáll 
a párhuzamosság:  

Traumatikus társadalmi légkör:

Tannyelv N Átlag Össz *2.55 Medián

(egyenlőség és tolerancia hiánya,   
üldöztetés, nacionalizmus, kisebb-
ségi lét, biztonság hiánya)

magyar 81 1.82 148.0 151.0 2    

szerb 27 2.00 54.0 170.8 2 

2.6. Különbségek

A kutatás során a fiatalok nemzetiségi hovatartozásuktól függetlenül hason-
ló magatartást mutattak, de nem teljesen jelentéktelenek a különbségek sem:

Az értékek megítélésében jelentősebb az eltérés iskolatípus szerint, mint 
tannyelvi felbontásban.

A magyar tannyelvű középiskolások kisebb településeken nőttek fel, mint 
szerb tannyelvű társaik. 

A magyar tannyelvű középiskolások szülei (főleg az apák) általában alacso-
nyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek. Az iskolatípusok szerinti véleményel-
térés nagyobb, mint a nyelvi csoportok között.

A magyar tannyelvű tanulók valamivel szerényebb összegre becsülik az átlag 
fizetést és az elegendő nagyságú havi költségvetést, ugyanakkor az életszínvonal 
megítélésében ez a különbség nem mutatkozik meg. 

Mindkét tannyelvű csoport, hasonló mértékben, traumatikus társadalmi 
légkört tapasztal, ellenben nem azonos indokkal: a magyar tannyelvű tanulókat 
döntően a kisebbségi létükből fakadó egyenlőtlenség nyomasztja, míg szerb 
tannyelvű társaikat egy nehezebben konkretizálható egyenlőtlenség érzet, elé-
gedetlenség.
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A társadalomdiagnózis és a kitörési stratégiák hasonlóak a fiatalok gondo-
lataiban, értékítéleteiben, de elsősorban a magyar tannyelvű tanulók körében  
dominál a „jó munkahely” jelentősége.

2.7. Következtetések

A mintánk nem mutatkozott elég nagynak és jónak ahhoz, hogy különböző 
ismérvek alapján, többszörösen is felbontva elemezhető legyen. Kiegyenlített 
területi, nemi, iskola és tannyelvi jellegben mutatkozó arányok kellenek ahhoz, 
hogy az összehasonlítások szilárd talajon álljanak.  

A megkérdezett fiatalok döntő többsége négytagú háztartásban él, az anyagi 
jólét dolgában sincs jelentős eltérés, habár a magyar tannyelvű tanulók szűkö-
sebb anyagi körülményeire engednek következtetni. A szubjektív álláspontok 
kinyilatkozásakor a magyarok valamivel szerényebbek a család pénzügyi hely-
zetének megítélésében.

A magyar tannyelvű tanulók többsége élete legnagyobb részét falun töltötte, 
míg a szerb tannyelvű középiskolások kisvárosban/városban. A szerb tannyelvű 
fiataloknak erőteljesebb az urbanizálódási hajlama. A külföldre költözés ügyé-
ben újra erőteljes hasonlóságot mutatnak.

A magyar és szerb középiskolások szüleinek végzettsége között jelentős a 
különbség: 1,2 év!

A középiskolások továbbtanulási hajlama viszonylag magas: egyetemi vég-
zettségre pályáznak, átlagban a Bsc. és Msc. fokozatok közé esnek az elvárásaik.

Az ifjúság tisztában van azzal, hogy a jövőjük meglapozásához jól fizetett 
és kreatív munkahely kell. A „jó munkahely” egyértelműen győzött mindkét 
tannyelvű csoportban, megelőzve a „család, gyerekek” a „szerelem”, az „igaz 
barátok” fogalmakat. Sőt, a jó munkahely tűnhet számukra az egyetlen közve-
títőnek a többi érték megszerzéséhez.

A kivándorlási indoknál a pénz és a munkakeresés dominál; egyértelmű 
tehát az emigrációs szándék gazdasági motiváltsága. A fiatalok jelentős hajla-
mot mutatnak a magánkezdeményezés iránt, de úgy érzik, hogy leginkább a 
„pénz” fog hiányozni nekik a jövőbeni vállalkozáshoz.

A pályakezdő fiatalok szerint társadalmunkban nincsenek meg az esély-
egyenlőség feltételei. Sok a tisztességtelenség, korrupció, esélytelen versengés. 
Felfigyeltek a tolerancia hiányára, az üldöztetésekre, a nacionalizmusra, a biz-
tonság hiányára… 

Az eddig feldolgozott adatok tanúsága szerint megállapíthatjuk, hogy a sza-
badkai iskolákba járó, különböző tannyelvű fiatalok sok jellemzőjükben egyfor-
mák. Körülményeik, terveik, értékeik és véleményük hasonló. Társadalmukat 
hasonló módon „traumatikusan” élik meg, egyforma a diagnózisuk a gazdasági 
körülményekről és a kitörési stratégiák is hasonlóaknak tűnnek.  A hipotézi-
sünk az esetek többségére igazolódott. 
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3. FRISS DIPLOMÁSOK TAPASZTALATAI105

(empirikus ifjúság-kutatás Vajdaságban, 2006.)

Vajdaságban a frissen végzett középiskolásoknak nehéz elhelyezkedni, a gim-
názium pedig inkább csak a továbbtanulásnál jelent előnyt, hiszen gimnáziumi 
végzettséggel nehezebb munkát találni, mint szakközépiskolai diplomával. A 
továbbtanulásnak is csak akkor van értelme, ha javulnak vele a munkaerő-piaci 
esélyek. A fiatalok véleménye megoszlik abban a kérdésben, hogy mi az elsőd-
leges a karrierépítéshez: a  presztízsszakmákkal rendelkezők a diplomázás után 
azonnal munkába állnának, hogy gyakorlatot szerezve a munkerőpiacon bizo-
nyítsanak és képességfejlesztő lehetőségeket találhassanak; míg a munkavállalás 
szempontjából hátrányos helyzetben levők nem értenek egyet azzal, hogy nincs 
értelme az egyetemi továbbképzésnek, vagy az átképzésnek, vagy hogy a koráb-
bi karrierbeindulási lehetőség miatt mielőbb munkába kell állni. Kutatásunk 
célja az volt, hogy megtaláljuk a vajdasági régióra jellemző sikeres és sikertelen 
karriereket, a jellemző szakokat, átlássuk a jelenlegi munkalehetőségeket és a 
migrációs hajlamot.

3.1. A kutatás módszere

A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Inté-
zetének (Budapest) koordinálásával Kárpát-medencei közös kutatás-módszeré-
nek kidolgozása után a vajdasági kutatócsoport106 három adatgyűjtésbe kezdett, 
2006 augusztusa és októbere között: mélyinterjúkat készített (20), fókuszcso-
portos beszélgetéseket szervezett (2) és címadatokat gyűjtött egy lehetséges 
kérdőíves felmérés előkészítése érdekében (394 végzett magyar egyetemista hall-
gató és főiskolás adatai). Több tucat mélyinterjúból végül 20 bizonyult használ-
hatónak. Két fókuszcsoportos beszélgetésre került sor: az első csoport résztvevői 
23-30 év közötti diplomázott közgazdász/műszaki/informatikus fiatalok voltak, 
a második fókuszcsoportban pedig pedagógusok/művészek/orvosok, szociális 
munkások, pszichológusok.

 104 A tanulmány szerzője Gábrity Molnár Irén. 
105 A Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) kérdezőbiztosi hálózata és moderátorai 

jóvoltából. Kutatáskoordinátor: Gábrity Molnár Irén volt.
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3.2. Eredmények elemzése

A vajdasági tipikus karrier-utak az iskola tervezése/választása, a továbbtanu-
lási hajlam és a munkahely keresése, majd a foglalkoztatottsági esélyek mentén 
mutatkoznak meg. Azok a dimenziók, amelyek a jellegzetes karrier-utakat ki-
mutatják a következők: nem, születési/lakhelybeli/középiskolai régió, település, 
felsőoktatási intézmény, szak, tőkefajták, nyelvtudás típusa, több diploma, lehe-
tőség/közelség, kudarckerülő magatartás. E tényezőknek a hatását egyenként 
elemezni lehet a terepen elvégzett interjúk és a fókuszcsoport-vizsgálat alapján.

 a.)  A fiatal neme annyiban határozza meg a karrierépítését, hogy Vajdaságban 
a fiúk főleg a műszaki, villamossági, építészeti és gépészeti szakokat 
választják, míg a jellegzetes lányos szakmák majdnem az összes többi: 
pedagógus, közgazdász orvos/medikus, bölcsész stb. Ott ahol a fiúk és a 
lányok is hasonlóan érdeklődnek: jog, informatika, természettudományi 
szakok, mezőgazdaság/kertészet. 

 b.)  A születési/lakhelybeli dimenzió azért fontos, mert meghatározza a ma gyar 
tannyelvű iskolahálózat mennyiségi és minőségi értékeit. A vajdasági 
tartományban, a tömbben élő magyarok (Észak-Bácska és Észak-Bánát, 
Tiszamente) rendelkezésére áll egy viszonylag stabil fennállású magyar 
általános és középiskolai hálózat, amiben lehet válogatni. A tömbben, 
főleg Észak-Bácskában és Észak-Bánátban iskoláikat érettségiig magyarul 
fejezték be, majd választhattak szerb, vagy magyar tannyelvű felsőok-
tatási intézményt. Legtöbben a magyar tannyelvű mellett döntöttek (a 
magyarországi lehetőségeket is beleszámítva), mert nyelvi nehézséggel 
küszködtek. 

A leggyakoribb válaszok arra a kérdésre, hogy tanult-e államnyelven tanul-
mányai alatt: „Kétnyelvű óvoda, általános és középiskola magyarul, egyetem 
szerbül.”107 A Tisza-mentén Újvidék közelében már gyakoribb a szerb nyelv-
használat a közéletben és a vegyes tannyelvű iskolában is. Egy közgazdász így 
nyilatkozik: „Szerbül az utcán tanultam meg a szerb gyerekektől, az iskolát 
főleg magyarul végeztem, csak az egyetemet szerbül. A becsei gimnáziumban 
több tantárgyat tanultunk szerb nyelven”108. „Tanulmányaim alatt tanultam e 
nyelven…”- mondja egy tömbben élő közgazdász lány is. Egy magyarlakta tele-
pülésen (Magyarkanizsa) élő műszaki végzettségű fiú akkor tanult meg szerbül, 
amikor Újvidékre ment tanulni. „A nagy változás illetve a törés az a középiskola 
után az egyetem volt, amikor a mindennapi állandó magyar nyelvhasználat 

 107 26 éves tömbben élő pszichológián diplomázott lány
 108 29 éves közgazdász fiú
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után következett a sokkal gyakoribb szerb nyelvhasználat és úgy érzem, hogy 
az egyetem alatt tanultam meg szerbül igazán.”109

A szórvány kistérségekben azonban már csak az általános iskola alsó 
osztályában tanulnak anyanyelvükön a tanulók (Szerémség, Dél- és részben 
Közép-Bánát, Nyugat- és részben Dél-Bácska körzete), vagy a szigetmagyarság 
településein olyan középiskolába jutnak be, ahol vagy kéttannyelvű az oktatás, 
vagy csak szerb (pl. Muzslya/Nagybecskerek vonzásterülete, Temerin/Újvidék 
vonzásterülete).  

 c.)  A meghatározott felsőoktatási intézmény, vagy egyes szakiránya, külön-
böző esélyeket nyújt a hallgatóknak. Vannak elismert, főleg állami karok, 
amelyek tradicionálisan képeznek és zökkenőmentesen akkreditálódnak 
a Bolognai-folyamat kellős közepén, viszont legtöbb magánkar átmeneti 
munkaengedéllyel működik és „könnyebbnek” számít. Azok a karok, 
ahova nehéz bejutni, mert nagy az érdeklődés és esetleg presztízsszakmát 
is nyújthat: közgazdasági, jogi, orvosi, a bölcsészeten az angol vagy a pszi-
chológia szak, villamossági/informatikai szak, programozó szakok stb.

 d.)  A tipikus vajdasági karrierépítésben jelen kell, hogy legyenek a következő 
„tőkefajták”: tudástőke, anyagi háttér, tapasztalati-, kapcsolati tőke, nyelv-
tudás, számítógép-használat.

 –  A tudástőkét meg lehet szerezni, jeles alap- és középfokú iskolai végzett-
séggel, amihez társul a továbbtanulási szándék/motiváltság, ami nem 
szülői invitálásra épül, hanem a fiatal önálló döntésére. Ilyenek például a 
városban (Szabadkán, Újvidéken, Zentán, Szegeden) érettségizők zöme. 
Az iskola/szakmaválasztást legfőképp befolyásoló tényezők a vajdasági 
terepkutatás alapján: az egyén szakmai érdeklődése, az iskola vagy egyetem 
közelsége, valamint tannyelve. 

 –  Az anyagi tőke, akkor mutatkozik előnyösnek, amikor a fiatal olyan kart 
választ, amely preferált szakmát ad, és aminek elvégzéséhez van anyagi 
fedezete is. Például, nem túl magas a tandíj, az intézmény közelsége miatt 
nincs (vagy csak minimális) az utazási költsége, tűrhetőek a lakhatási 
költségek. Ilyenek például a tömbben élők számára a Közgazdasági Kar, 
Műszaki főiskola. A magas tandíjas karok választásakor (pl. orvosi), vagy 
az utazó, albérletben lakó fiatalok esetében döntő a szülők anyagi helyzete. 
A diplomázás után nem csak a munkanélküliség miatt, de a gyenge kereset 
esetén is, a fiatalok gyakran kénytelenek továbbra is igénybe venni/elfo-
gadni a szülők támogatását. A fiatalok hiába terveznek önálló vállalkozást, 

 109 25 éves kanizsai fiú, aki most másoddiplomáját szerzi, a villamosmérnöki után közgazdaságot 
tanul.
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ahhoz befektetési alaptőke, vagy hitelkérelmezési képesség kellene. Kivételt 
képez, ha már sikeres családi vállalkozásban vehetnek részt. A vajdasági 
terepmunkában kikérdezett alanyok közül110 két esetben a vállalkozó apa 
után a fiú is bekapcsolódhatott a kisiparosi munkába.  

Térségünkben elterjedt a fiatalok késői önállósodása, hiszen az iskolaévek 
kinyúltak, a házasodási szándék alacsony, gyakori a munkanélküliség, ezért 
jelen van az anyagi függőség a szülőktől. Leggyakoribb válaszaink: „Szüleimnél 
lakom.”111 Egy huszonéves, aki már dolgozik valahol: „Hát elméletileg most már 
nem, gyakorlatban pedig még igen. Mert hogy most van egy munkahelyem, két 
hete felvettek tanárnak a helyi általános iskolába képzőművészet tanárnak, és 
tehát ez egy bizonyos fizetést jelent majd, ami bizonyos függetlenséget is jelent 
számomra. De azt gondolom, hogy a szüleim anyagi támogatására ezen felül/ez 
mellett is még szükségem lesz. Nyilván.”112 A lány, aki munkája miatt még át is 
képezte magát, bizony rászorul a szülői támogatásra: „Lakhatásom a jelen vi-
szonyok szerint megoldott, bár véleményem szerint egy ilyen korú fiatal nőnek 
illene a szülői házból elköltöznie és önálló életet élnie, de ezt sajnos nem tudom 
megteremteni magamnak, ha a szülői segítség sem adatik meg. Jelen helyzetben 
az albérlet lehetősége lenne adott, ez esetben viszont sokkal szerényebb körül-
mények között élnék, nem mehetnék nyaralni, kevesebb jutna öltözködésre.113” 
„Szüleimnél élek, a fizetésünk épp az átlagfizetés határán van.114” A pszicholó-
gus egyke lány, miután édesapja meghalt, anyjával maradt, pedig örökségéből 
már tellene külön háztarásra is: „Nyugdíjas édesanyámmal élek... Az édes-
anyám időnként támogat. Rendelkezem saját autóval, örököltem egy ingatlant 
a nagyszüleimtől, valamint a jelenleg lakott ingatlanból az édesapám utáni rész 
engem illet.”115

Négyen az interjúalanyok közül (a megkérdezettek 20-a) válaszoltak ha-
tározottan úgy, hogy nem veszik igénybe a szülői segítséget. Diplomázás után, 
a biztos és az alkalmi munkahely se garancia a megfelelő anyagi háttérhez, 
ugyanis sokan még átmeneti megbízásos, vagy túlórás munkát vállalnak. A 
szülői támogatás főleg a lakhatás és élelmezésképpen nélkülözhetetlen. 

 –  A tapasztalati tőke, jó gyakorlati tudást jelent a fiatalok számára, főleg a 
presztízsszakmában. Pl. egy műszaki informatikus a gyakorlati évei után, 

 110 A 20 interjúalany és a fókuszcsoportban résztvevő 14 személy közül együttesen.
 111 A húsz interjúalany közül 80%-ukra ráillik ez a nyilatkozat.
 112 Temerini művész szakos fiú, akinek apja nyugdíjas és földműveléssel egészíti ki a családi költ-

ségvetést, anyja pedig háziasszony.
 113 27 éves újságíró lány, aki tanítónak tanult
 114 27 éves fiú, jelenleg munkanélküli közgazdász
 115 Szabadkai pszichológus lány, aki munkaviszonyban van és továbbtanul.
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 Friss diplomások tapasztalatai  139 Hazaé sz  
vagy a menedzser néhány éves munkatapasztalat után azt mondhatja el 
magáról, hogy kiismeri magát a szakmában, önállóan vállalja a munka-
feladatait, kreatív és szakmai ambíciói vannak. Ők főleg magánszektorban 
szeretnének munkát kapni, mint tapasztalt programozó informatikus, 
pénzügyi szakember (külföldi bankokban), orvos a specializálás után, aki 
magánklinikán is alkalmazható, egyetemi tanár „menő” karokon, több-
éves gyakorlattal/klientúrával rendelkező ügyvéd stb. A tapasztalati tőke 
Vajdaságban, a pedagógus szakmában sajnos nem jelent sokat, ezért képe-
zik át magukat, ha nem találnak megfelelő munkát. Pedagógus diplomával 
vállalnak például újságírói, szerkesztői munkát, amihez még sokat kell 
tapasztalni és a munkahelyen gyakorolni egy szakképzett idősebb kolléga 
mellett116.

 –  Nyelvtudás alatt a vajdasági régióban, a környezetnyelv (főleg a magyar), 
államnyelv és az idegen nyelvek tudását értelmezik a diplomások. Egy 
magyar friss diplomás vagy jól beszéli a szerbet (főleg ha nagyvárosban 
vagy a szórványban él, hiszen szerbül kommunikált a környezetében és az 
iskolában is), és ezért nyelvezetében a magyar nem mindig tökéletes, vagy 
pedig anyanyelvén tanul és kommunikál, ami miatt viszont az államnyelvet 
gyengén tanulja meg (ez hátrány a munkavállaláskor, kivéve, ha magyar 
érdekeltségű cégben kap állást a tömbben, vagy ha Magyarországon keres 
munkát). Az infunkcionális kétnyelvűség legtöbbször csak a falusi fiatalok-
nál jelentkezik, míg a városban születettek mindkét nyelvet viszonylag jól 
használják. 

Arra a kérdésre, hogy milyen mértékben beszéli az államnyelvet, a magyar 
környezetben felnőtt fiatalok tipikus válaszai: „Egyelőre minimális szinten, 
de mindent elkövetek, hogy továbbfejlesszem a hiányosságomat ezen a téren. 
Tanulmányaimat végig magyar nyelven folytattam.” – mondja egy végig magya-
rul tanuló 26 éves műszaki informatikus. Hasonlóan nyilatkozik a másik fiatal: 
„Azt mondanám, hogy most már jó. Tehát, amikor elkezdtem az egyetemet, 
akkor még nagyon nem jó, tehát akkor így szinte nem mertem megszólalni ala-
pon… utána az egyetemen azért egész jól belerázódtam és akkor most már jól 
– most már tényleg szerb nyelven is előadok úgy, hogy – most …azt kell mon-
danom, hogy jól!”117  Egy magyar környezetben élő válaszadóm arra a kérdésre, 
hogy megtanult-e szerbül, így válaszolt: „Nem túl nagy sikerrel…, aztán ide 
kerültem az egyetemre Szabadkára. Itt, mint mondtam, az első két év vegyes, 
a második két év, az tiszta szerb nyelven ment, és bizony nagyon nehéz volt 

 116 Lásd a Magyar Szó napilap szerkesztőségében és rádióriporterként munkát vállaló fiatalok nyilat-
kozatát.

 117 26 éves közgazdászlány, aki most egyetemi tanársegédként dolgozik Szabadkán
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– ha visszagondolok, hogy az első évben, hát-hát hogy miket nem tudtam szerb 
nyelven az-az szörnyű, az nagyon szörnyű. És máig érzem hiányát annak, hogy 
Zenta városába nem igazán fektetnek nagy hangsúlyt arra, hogy a gyerekek 
– mai napig látom a rokonokról, a rokon gyerekekről, – hogy iskolások és nem 
tudják a szerb nyelvet és még azt sem tudják, hogy mi vár rájuk...”118

Az idegen (főleg az angol) nyelvtudás ma fontos követelmény, amit a fiatalok 
kurzusokon és magánúton is tanulnak, mivel az iskola általában nem nyújt ele-
get. A jellegzetes nyelvtudás típusok Vajdaságban a magyar fiatal diplomások-
nál (amelynek nem merítettük ki az összes variációit, csak amelyeket az interjúk 
során tapasztaltunk, vagy utaltak rá) táblázatosan a mellékletben találhatók.119

Azok a tényezők, amelyek az államnyelvtudást meghatározzák: lakóhely 
környezetnyelve, a település nagysága/jellege és az iskolai tannyelvválasztás. A 
vajdasági magyar fiatal iskolai életútjában a tipikus nyelvhasználati helyzet: 

A tömb-magyarság térségében – Kétnyelvű óvoda, általános és középiskola 
magyarul, egyetem szerbül vagy részben anyanyelven (Szabadka), esetleg speci-
alizálás szerbül Vajdaságban vagy magyarul az anyaországban.

A szórványban – Kétnyelvű óvoda, általános iskola magyarul, a közép-
iskola szerbül, vagy részben magyarul, az egyetem szerbül (Újvidéken vagy 
Szabadkán). 

Nem kétséges, hogy a szakmát legjobb anyanyelven elsajátítani, mégis a 
vajdasági tapasztalatok a szaktudás megszerzése után az elhelyezkedés irányá-
ban már mást mutatnak. A sikeresebb karrier szempontjából előnyösebb, ha a 
fiatalok alap- és középfokon anyanyelvükön tanulnak, miközben kielégítően 
megtanulják az államnyelvet, és később szerbül, hiszen a felsőoktatási szinten 
válogathatnak a piacigényes szakok közül a tannyelvtől függetlenül. Ha valaki 
gyengén tud szerbül, később már nehezebben pótolja az államnyelv hiányossá-
gait, mint a magyar nyelvtudását. Az elhelyezkedéskor utólag több erőfeszítést 
igényel a szerb nyelv tanulása, mint a szükséges kisebbségi környezetnyelv is-
merete. A fiatalok tapasztalata szerint szakmailag és területileg is mobilisabbak 
azok, akik kitűnően beszélik a szerb nyelvet, esetleg a magyart, vagy az idegen 
nyelvet hozzátanulják.

 –  A számítógép kezelés minden szakmánál, de főleg a műszakinál nélkü-
lözhetetlen és folyamatos igény. Ennek teljes egészében tudatában vannak 
a mai fiatal diplomások. Az újabb igényekként jelentkező képességekről, 
kompetenciákról a fiataloknak nincs elmarasztaló véleményük, hiszen 
kivétel nélkül mindenki megtanulja/ta a szükséges programkezelést, ha 
nem az iskolában, akkor külön kurzusokon. Legtöbben magánórákat vesz-

 118 30 éves férjezett munkanélküli közgazdász, aki Zentán született, most Szabadkán él
 119 A tanulmány végén a 2. melléklet
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nek felnőttképzési programok kereteiben, vagy akár barátaiktól, ismerőse-
iktől tanulják el a komputerkezelést.

 –  A kapcsolati tőke (ismeretség) főleg a munkakeresés idején fontos, hiszen 
a beajánlás jelentős mértékben hozzásegíthet a munkába álláshoz. Ha 
szelektáljuk a nyilatkozatokból az egyénre szabott sorsokat, akkor általá-
nosságban a jellegzetes válaszok a munkakeresés módjáról: „Személyes 
kapcsolatokon keresztül. Ismeretség és háttér-információ nélkül nincs 
bizalom és munka se…”120 „A magyarkanizsai könyvtárban kaptam mun-
kát, mint informatikus-könyvtáros. A Magyar Szóban megjelenő pályá-
zatra adtam be a papírjaimat, és meg is kaptam a munkát. Való igaz, hogy 
a diplomám és a szaktudásom megfelelő volt, de a sikeres pályázáshoz 
szükség volt a személyes kapcsolatok felhasználására is, hogy legyen egy 
kis »hátszelem«.”121 Képzett informatikus fiú álláskeresési módja, ami végül 
sikerrel járt: „Interneten böngésztem álláshirdetések után, feliratkoztam 
állásokat hirdető hírlevelekre, magán-munkaközvetítő céghez fordultam, 
újságban kerestem az álláslehetőségeket, tudattam ismerőseimmel, hogy 
munkát keresek…” A tanítóképzős újdonsággal szolgált: „A munkahelyi 
váltásokban nagyon sokat segített az egykori egyetemi tanárom, későbbi 
mentorom, aki túl azon, hogy »súgott«, kész volt arra is, hogy egy-egy 
munkahelyváltás alkalmával átbeszélje velem a jövendőbeli munkahely 
előnyeit, hátrányait, erősségeit, buktatóit.122” A 29 éves bánsági anyakönyv-
vezető-nő elmondta, hogy egyszerűen: „A jelenlegi munkahelyemre pályá-
zatot írtak ki és megpályáztam...” Sikerült. Azóta azonban részben elfelej-
tette az informatikai szakmát, nem is biztos, hogy abban helyt állna újra.

A 29 éves lány elbeszélése alapján, a nemzeti hálózati ismeretség úgy mű-
ködött, hogy a magyarul tudó, jó átlagjeggyel rendelkező diplomások után az 
egyetemi tanároknál is érdeklődnek a magyar munkaadók, vagy szervezetek. A 
pályázatok szövegében munkafeltételekként ritkán írják ki a magyar nyelvtudás 
fontosságát, mert a többségi nemzet ezt diszkriminációnak tartja.

A fiatalok néhány év leforgása alatt több munkahelyet cserélnek. Kezdetben 
elvállalnak „akármit”, néha még illegálisan is, de később jobb esélyek is akad-
nak. A munkahelyváltásokról így nyilatkoztak: „A középiskolát befejezve 
mint könyvelő dolgoztam, a képesítésemnek megfelelő munkát végeztem, de 
azzal, hogy nem voltam bejelentve, szóval betegbiztosításom és nyugdíjbizto-
sításom nem volt. Utána, amikor munkahelyet váltottam...most a Tartományi 
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségügyi Titkárságon dolgozom, 
ahol mint titkárnő kezdtem dolgozni. Abban a pillanatban még nem is volt 

 120  25 éves műszaki főiskolát végzett magyarkanizsai fiú
 121 26 éves műszaki informatikus fiú, aki a második munkahelyén van
 122 29 éves tanítóképzőt fejezett lány, aki eddig 7 munkahelyet próbált ki. 
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meg a főiskolai diplomám, úgyhogy 3 hónapig körülbelül a titkárnőt helyette-
sítettem.”123

A pszichológiát végzett 25 éves nő vallomása szerint, három év alatt váltott 
3 munkahelyet: „Diplomázásomat…követően, álláshirdetéseket néztem az 
Interneten, továbbá az ismeretségi körömbe közhíré tettem, hogy munkát kere-
sek. A Naša Radost iskoláskor előtti intézményben124 kaptam munkát. Ez felte-
hetőleg annak volt köszönhető, hogy édesanyám ott dolgozott125 és épp abban az 
időben az egyik pszichológus elment szülési szabadságra, így egy éven keresztül 
őt helyettesítettem. Ezen kívül sikeresen pályáztam a … gimnáziumba, ahol 
pszichológiát tanítottam. Mindkét állásomat idén szeptembertől felmondtam, 
jelenleg az újnak számítható … Alapítványban126 dolgozom Szabadkán.” 

„Kerestem munkát iskolában, más vállalatokban is, ahol úgy gondoltam, 
megállom a helyem. Viszont mindenütt a szakmai tapasztalat számít, amivel én 
nem rendelkeztem. Ez a munkakeresés egy évig tartott.” – mondta a tanítókép-
zőt végzett 27 éves palicsi lány, aki egy évig várt munkára, utána: „Az újságíró 
tanfolyamon ajánlották, próbáljam ki a szerkesztőségben is magam. Kapva 
kaptam az alkalmon. Bejelentkeztem a Vajdasági Módszertani Központba127, s 
ők hívtak fel, van ez a tanfolyam, jelentkezzem. A tanfolyam végén nyílt lehető-
ségem önmagam kipróbálására”. A lány ma a Magyar Szó szabadkai szerkesz-
tőségében dolgozik.

Az óvóképzőben végzett 26 éves temerini lány inkább azonnal átképezte 
magát, mert nem is reménykedett, hogy óvónőként a szórványban magyar 
kiscsoportot fog vezetni, hiszen gyermek híján nincs erre a szakmára szük-
ség. Hosszasan mesélte rövid, de tartalmas médiakarrierjét: „Tudniillik, én 
kilencvenötben, tehát 15 évesen kezdtem el először dolgozni és ezt is úgy, hogy 
hát még kiskoromban részt vettem a gyermekrádiónak a munkájában,  ... a 
szakmaválasztás és a munkakeresés és annak kezdete. …A rádióban mint 
a Muzsikaszó-jókívánságnak a műsorvezetője... Nagymértében hozzájárult 
ehhez valószínűleg az is, hogy a szülőktől is ezt láttam, tehát mindkét szülőm a 
médiában dolgozott és ugyanebben a házban... Akkor jött egy periódus a 9́9-
es évek128 után, amikor annyira rossz volt a politikai, gazdasági, meg minden 
egyéb helyzet nálunk, hogy hát a rádió se tudott fizetni, akkor otthagytam őket. 

 123 28 éves temerini közgazdasági középiskolát és műszaki főiskolát végzett lány, aki özvegy édesanyjá-
val él.

 124 A Naša Radost a szabadkai község területén működő bölcsőde és óvodai, valamint iskola-előké-
szítői intézményhálózat.

 125 A 25 éves lány édesanyja szakmája egészségügyi nővér az óvodában
 126 Szociális intézmény kereteiben működő problémás fiatalok terápiájával foglalkozó alapítvány. 
 127 Civil szervezet Szabadka székhellyel, de ilyen magyar érdekeltségű központ van Újvidéken, 

Nagybecskereken is. A magyar fiatalok ösztöndíj-támogatásával, diplomahonosításával és rit-
kábban munkaajánlásokkal is foglalkozik.

 128 A bombázás évében legtöbb médiaházban kemény cenzúrát vezettek be és korlátozták a sajtó-
munkát.
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Átmentem az akkor 021-es rádió keretében működő Multirádióba129. Ez egy ér-
dekes projektum …, ami a multikulturalizmus felépítésén, illetve megtartásán 
alapult. De hát aztán hamarosan fény is derült rá, hogy ez csupán egy projek-
tum volt. Lényeg az, hogy ott nagyon nagy tudásra tettem szert, ott részesültem 
először zsurnalisztikai, újságírói tanfolyamon illetve továbbképzésen, illetve ott 
sajátítottam el a … számítógépes tudásomat, és nem utolsó sorba az ismeretsé-
gemet meg minden egyéb ebben a szakmában is fontos alapokat, alaptételeket, 
kommunikációs szokásokat, szabályokat, etikai kódexet, szóval mindent. Tehát 
ilyen tekintetben ez egy sorsdöntő időszak volt az életemben, de valahogy itt 
kristályosodott ki talán, hogy bizony igen valamilyen szempontból a médiában 
meg tudom, meg szeretném találni a helyemet. … körülbelül két és fél évet töl-
töttem a Multirádióban és abba az időbe nagyon jól kerestem,…oklevél nélkül... 
Visszakerültem az Újvidéki Rádióba, és itt folytatom… mint ideiglenes munka-
társ és remélem,…hamarosan, mint állandó munkatárs.”

A munkaközvetítői irodák főleg az alacsony iskolavégzettségű, például 
szakiskolát végzett, leghátrányosabb munkanélküli rétegnek szerveznek át- és 
továbbképzést. A diplomás magyar fiatalok zöme nem jelentkezik be a munka-
közvetítő irodába. A felsőoktatási diplomával rendelkezők, az ismerősök és ba-
rátok által, vagy újságban, interneten meghirdetett alkalomra várnak. A mun-
kaközvetítő irodákról általában kedvezőtlen a vélemény. Egy 29 éves műszaki 
végzettségű, de most egy szórványfaluban anyakönyvezetőként dolgozó férjes 
asszony így nyilatkozott: „Be voltam jelentkezve a munkaközvetítőnél, de ebből 
főleg csak negatív tapasztalataim származtak.” A 30 éves médiamenedzser (köz-
gazdász végzettséggel) hölgy jelenleg a harmadik munkahelyénél tart, de egyi-
ket sem a munkaközvetítő által szerezte, pedig jelentkezett náluk. „Felkerestem 
munkaközvetítő intézményeket. A rádiós munka ügyében az Agora iroda szólt, 
hogy keresnek műsorvezetőket, hírolvasókat. A mostani munkámat már sze-
mélyes kapcsolat útján találtam. A munkaközvetítő irodák egyébként, amikor 
nagy szükségem lett volna munkahelyre, sohasem tudtak érdemben segíteni.” 
A munkaközvetítő iroda a 29 éves orvosnő véleménye szerint, szakmája tekin-
tetében sem segít: „Nem könnyű elhelyezkedni, főleg Újvidék környékén. Tehát 
nagyon sokan, akik így vidékről jöttek, Újvidéken maradnak, nem akarnak 
visszamenni a falujukba, és nagyon nehéz. Viszont kisebb falvakba Vajdaság-
szerte orvoshiány van. Tehát nagyon rossz az elosztódás.” 

 e.)  A vajdasági karrierépítő fiatalok még nem követik európai kortársaikat a 
másoddiploma-szerzés terén. Elsősorban hosszan kinyúlik az alapdiploma 
megszerzése: 25-28 életévig is. Érezhető a továbbképzések és a több szakon 
való tanulás szándéka, de a diplomások legtöbbje szeretne a munkaerő-
piaci helyezkedése során „csak” a legfontosabb és nélkülözhetetlen nyelv-
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tudást, számítógép kezelést és egyéb szakmai kreativitást megtanulni. A 
második diploma csak a kivételes tehetségek, ambíciósok és a jól szituáltak 
privilégiuma. Legtöbben a szakmában szeretnék tovább képezni magukat, 
de többéves sikertelen munkába állás után a bölcsész szakosoknál átkép-
zések is vannak. Mivel az egyetem nem kínál átképzést, azok, akik nem 
találtak állást, új szakmában keresnek lehetőséget. Például óvónőből rádi-
ós, tanítónőből újságíró vagy szociális munkás lett, a műszaki végzettségű 
pedig anyakönyvezetőként dolgozik. Az ambíciósak inkább továbbképzik 
magukat: a megkérdezett fiatalok közül egy közgazdász jelenleg PhD 
kurzuson van, az orvos szakosítást szeretne, a pszichológus pedig tovább 
specializál mentálhigiéniai szakon.

A fiatalok többsége törődik a továbbképzésével. Szívesen vesznek részt 
gyorstalpaló és olcsó kurzusokon; viszonylag kevesen gondolkodnak másoddip-
loma, vagy specializálás szerzésén (a megkérdezettek 20-a). Mindez összefügg 
az anyagi helyzetükkel és a környezeti hatásokkal is, hiszen a városban élők 
kedvezőbb feltételek mellett képezhetik tovább magukat a szakmában. A meg-
kérdezettek közül leginkább a bölcsészszakosok képzik át, míg a közgazdászok 
tovább magukat.

Két tipikus válasz a továbbtanulást tervezgető fiataloktól: „Német nyelvtu-
dásomat szívesen fejleszteném, ha lenne EU-s pályázatírási tanfolyam szívesen 
részt vennék.”130 A következő interjúalany a jelenlegi munkahelyén bizony-
talanságot érez, ami miatt érzi, hogy tanulnia kellene: „Ami így a fokozatos 
továbbképzést illeti (ami nem kötődik az iskolához), abba bármibe benne va-
gyok,… ami a szakterületemhez kötődik. Most fogok egy szemináriumra menni 
egy-két hét múlva, ami az állami intézményekbe az e-közigazgatás bevezetésére 
vonatkozik. Ez a téma is nagyon érdekel, mivel most készülünk a közigazgatás 
reformjára, s szorosan kapcsolódik hozzá a téma, úgyhogy az ilyesmi, az nagyon 
érdekel.”131

 f.)  A több diploma megszerzése csak a jó képesítésű, de a szakmájában nem 
elégedett fiatalok kiváltsága. A fókuszcsoportban és az interjúkban tapasz-
talt válaszok alapján, általános vélemény az, hogy a vajdasági fiataloknál 
a több diploma nem egy megszokott jelenség, hiszen állandó kereset 
hiányában drága és nem garantál biztos munkahelyet sem. Mint szakmai 
mobilitási tényező, amibe befektetnek, akkor jelentkezik, amikor egyfajta 

 130 30 éves hajdújárási német szakos fordító fiú, aki egyébként Németországban született, amikor 
annakidején szülei vendégmunkásokként ott étek.

 131 28 éves temerini közgazdasági középiskolát és műszaki-informatikai főiskolát végzett lány, aki 
a tartományi adminisztrációban talált munkát.
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kényszer is, mert nem sikerült az eredeti szakmában elhelyezkedni. A 
szerbiai gazdasági reform lassúsága úgy tűnik, azt eredményezi, hogy még 
mindig kevés az új munkahely, a külföldi munkaadók azok, akik majd 
remélhetőleg a közeljövőben megkövetelik a szakirányú diplomát. Kevés 
fiatal gondolja úgy, hogy a szülők hajlandók őket hosszú évek során isko-
láztatni. A megkeresett fiatalok közül132 csak két esetben volt példa a több 
diploma megszerzésére: a villamossági szakon diplomázott fiú beiratkozik 
a közgazdasági karra is, vagy az óvóképző diploma után a lány beiratkozik 
a Tanítóképző Karra. 

 g.)  A válságos kilencvenes években, a sikeres karrierépítésben kirajzolódott 
egy racionálisan gondolkodó magatartás főleg a falusi fiataloknál, akik 
minimális anyagi befektetéssel szerettek volna mindenáron diplomához 
jutni. A szülők sugallatára a frissen érettségizők a legközelebbi városban 
választottak a felsőoktatási lehetőségek közül, elsősorban a kar közelsége 
miatt, hiszen a mindennapos ingázás olcsóbbnak tűnt, mint egy drága 
albérleti lakás a nagyvárosban több éven át.  Néhány interjúalany (főleg a 
műszaki-informatikai szakon), azért választotta a távoktatási lehetőséget, 
mert hétvégeken ingázó utazással megoldotta az óralátogatásokat. 

 h.)  A vajdasági fiataloknál akkor fedezzük fel a kudarckerülő magatartást, 
amikor tudják magukról, hogy melyik nyelven képesek sikeresen tovább-
tanulni és a tannyelv függvényében választanak a legközelebbi városban 
felsőoktatási intézményt. Például, egy szerbül gyengén tudó középiskolás 
legszívesebben a Tanítóképzőbe iratkozik (ha lány) és a Műszaki főiskolá-
ra (ha fiú) Szabadkán, mert ez magyar nyelven folyik. Ez nem nevezhető 
lustaságnak, hiszen a magyar nyelvkörnyezetben nem is volt alkalma meg-
tanulni az államnyelvet. Jóhiszeműen azt is állíthatjuk, hogy a tömbben 
élő falusi és kisvárosi magyar gyerekek önhibájukon kívül eső tények miatt 
nem tudnak szerbül (az általános és középiskolában is gyengén tanítják a 
szerb nyelvet) és ezt a problémát, mivel mindenáron diplomához szeret-
nének jutni, egy valójában energiatakarékos lehetőséggel oldanák meg. 
Ezt a kisebbségek hátrányos helyzeteként is elkönyvelhetnénk, ami azt 
jelenti, hogy a magyar tanulók gyakran pluszenergia befektetésével jutnak 
el ugyanazon esélyekhez, mint a korabeli szerb fiatalok. A pedagógustár-
sadalom folyamatosan azon vitatkozik, hogy egy szakma megszerzésében 
melyik út a valódi? Magyarul jól kitanulni a szakmát, de az elégtelen 
nyelvtudás miatt esélytelenebbnek lenni a szerbiai munkerőpiacon, vagy 
mindkét nyelven tanulni és ezzel bukdácsolva, nehézségek árán tanulja a 
szakmát, de kommunikál mindkét nyelven.

 132 A 20 interjúalany és a fókuszcsoportban részvevő 14 fiatal közül

 Friss diplomások tapasztalatai  145 Hazaé sz  

hazae12.indd   145hazae12.indd   145 2008. 06. 11.   00:27:522008. 06. 11.   00:27:52



3.3. A tipikus karrierutakat meghatározó objektív és 
szubjektív alaptényezők összegzése

Az életpálya-stratégiák azért differenciáltak a vajdasági fiataloknál, mert 
több tényező hatására választanak szakot (kart). Egy-egy karriersors esetében 
nem ugyanaz a tényező hat döntően, sőt egy rövid iskolai- és munkavállalási 
karrierben is megmutatkozik, hogy gyakran kell a fiatalnak alkalmazkodni, ru-
galmasan szakot, vagy munkahelyet váltani más-más környezeti hatástényező 
miatt. A falusi, vagy városi szociális háttér, vagy a nyelvi környezet más-más 
feltételeket szab a fiatalok továbbtanulásában. Részben a családi anyagi háttér 
függvényében (szülői sugallatra) döntenek, mégis hangsúlyozzák, hogy az egyé-
ni szakmai érdeklődés is fontos a számukra. Harmadsorban, a hálózathatás a 
városvonzás is döntő volt, (például Szabadka és Zenta választásakor) a magya-
rok részére. 

A fiatalok általában nem követik szüleik szakmáját. Legtöbb szülő közép-
iskolai végzettséggel rendelkezik. Mindössze néhány interjúalany nyilatkozott 
úgy, hogy a szakmát szüléinél ismerte meg. A műszaki képesség esetében és 
a közgazdászok esetében fordult ez elő, vagy amikor a lány úgy jutott óvónői 
munkához, hogy anyja is ott dolgozott.

A költségkímélő megoldás sokuknál döntően befolyásolta a továbbtanulást, 
sőt a kockázatkerülő magatartás jelentkezik a hátrányosabb helyzetű csopor-
toknál. 

Nagymértékben jelen van a tudatos jövőépítés, a piacorientált szakválasztás 
és a megfelelő munkahelyszerzés folyamatában is. 

Nagy a tudatosság a racionális stratégiák kiválasztásában a pályaválasztás-
kor, vagyis a fiatalok kiismerik magukat a presztízsszakma megválasztásában, 
de ettől eltérhetnek, ha egy olcsóbb, vagy energiakímélő lehetőséget látnak 
maguknak. 

Nagyobb a hallgatói mobilitás a közgazdászoknál és a műszakisoknál, kisebb 
a hallgatói mobilitás a bölcsész és pedagógus szakon, az alacsonyabb státuszú 
rétegekben. Ez megfigyelhető úgy is, hogy a megkérdezett fiatalok (interjúk és a 
fókuszcsoportok esetében is) közül főleg a műszaki és közgazdász végzettségűek 
jutottak több munkalehetőséghez (akár állami, akár magán szférában), nagyobb 
a mozgásterük a régióban, míg a bölcsészek és a pedagógusok a magyar telepü-
léshez és állami intézményekhez kötődnek.

 A fiatalok egy része nem a képzettségének megfelelő munkát végez, amit 
megfelelő munkalehetőség hiányában voltak kénytelenek elfogadni. Többsége 
úgy véli, hogy a fizetése a szerbiai átlagfizetésnél alacsonyabb (főleg az első 
munkahely esetében), és munkahely-változtatást terveznek, vagy elvándorlási 
hajlamaik vannak. Többségük a legális mellett alkalmi munkákat is vállal, és 
úgy gondolja, hogy munkanélküliségének fő oka, hogy nem rendelkezik megfe-
lelő kapcsolatokkal, ismeretségekkel. 
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A vajdasági magyar fiatalok tisztában vannak munkaerő-piaci helyzetük 
nehézségeivel, reális képpel rendelkeznek a jelenlegi munkanélküliségről, a to-
vábbtanulási szándékuk ezért is kedvező. 

Az 1. fókuszcsoport véleménye szerint a tipikus karrier egy vajdasági fiatal 
számára, akinek műszaki vagy közgazdász szakmája van:

 % a mai fiatalok joggal ambíciósak, de elhúzódnak az egyetemi éveik
 % a régióban óriási a túlélőképesség, rizikóvállalás
 % a műszakisok és a menedzserek viszonylag gyorsan találnak munkát (egy 

éven belül), vagy az állami, vagy a magánszférában, a karrier érdekében 
mobilak

 % sok a kényszervállalkozás, ami főleg a feketepiacon zajlik
 % a fiatalok vállalkozási hajlama és a rizikóvállalása is nagy, de hiányzik az 

alaptőke, vagy az állami segítség a kezdéshez133.

Az előbbi csoporttal szemben a 2. fókuszcsoport véleménye szerint a tipikus 
karrier egy vajdasági humánszakos134 fiatal számára:

 % ezen a szakirányon szintén jelentkezik az elhúzódó egyetemi évek problé-
mája,

 % a bölcsészek és a pedagógusok is diplomázásuk után 1-3 évig próbálkoznak 
(gyakran sikertelenül) a munkaerőpiacon, főleg a közvetlen környezetük-
ben, vagy városban, majd végső soron külföldön

 % alternatíva: minden áron munkát vállal, ha nem is szakmában 
 % szívesen tanul tovább, ha költségkímélő szakmai továbbképzés lehetősége 

adódik (olcsó kurzus, vagy néhány hónapos átképzési lehetőség)
 % a humán szakos szeretne több alternatív-szakos képzést az egyetemeken. A 

több diplomaszerzés esetükben azért nem terjedt el, mert nincs arra lehe-
tősége, hogy azt Vajdaságban anyanyelvén tanulja.

 % a nyelvtudás előnyös, de ezt sok magyar fiatal nem képes kihasználni, mert 
nem tud elég jól szerbül, gyengén kommunikál idegen nyelven is, vagy már 
magyarul se ír helyesen.

 % sokáig laknak a fiatalok szüleiknél, a házassági és gyermekvállalási terveik 
kitolódtak.

 % a fiataloknál van vállalkozási hajlam, de hiányzik az alaptőke, a „hátszél”, 
sok az ötletük, de kevés az önbizalom és a rizikóvállalási készség.

 133 Ugyanez nem mondható el a humánszakos képzettségű ifjaknál.
 134 Ide sorolható a bölcsész (nyelvész, pszichológus, újságíró), majd a pedagógus, a művész, hiszen 

ezek a szakok mind külön karokon léteznek.
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A friss diplomás fiatalok munkahelyi elvárásai megmutatják, hogy a mun-
kaerő-piaci követelmények új feltételeket szabnak, változó kritériumok teszik 
próbára a képességeiket. Érezhetően, a kitanult szakma mielőbbi hasznosítása a 
cél. A fókuszcsoportos vizsgálat során a megkérdezettek a következő sorrend-
ben állították fel munkahelyi elvárásaikként azokat a dimenziókat, amelyek a 
sikeres pályakezdést is jelenthetik:

 % A szakmának megfelelő munka (a hosszadalmas betanulási, gyakornoki 
vagy átképzési szakasz kikerülése miatt),

 % Jó fizetés135

 % Jó csapat, főnök, és megértő, segítő munkatársak
 % Kiegyensúlyozott légkör – jól felszerelt munkahely (infrastruktúra, számí-

tógépek, klímaberendezés stb.) 
 % Kreatív kihívások, alkotáslehetőség a szakmában..

A zsákutcás karrier-pályák néhány társadalmi dimenziót foglalnak maguk-
ba, amelyeket, mint akadályokat esetenként a kitartó fiatalok legyőzhetnek, 
vagy migrációval oldják meg az átmeneti sikertelenséget: 

Gyakori, fárasztó és költséges ingázás a várostól távoli lakhely miatt; Ha a 
magyar fiatal szórványban él, sőt falun, gyakran naponta utazva jár el a legkö-
zelebbi szakközépiskolába, de az érettségi után is ingázó munkahelyre van ki-
látása, vagy albérletben él, ha a továbbtanulást választja (az egyetemista otthon 
nem gyakori alternatíva a vajdasági magyar hallgatók körében).

Eleve hátrányt jelent, ha egy fiatal nem képes az előnyöket jelentő állami 
felsőoktatási intézményben felvételizni, vagy nem piacigényes szakot választ.

 Gyakran megreked a karrier, ha a szülők nem képesek a tanulmány költ-
ségeit finanszírozni, ezért alkalmi munka mellett, magán karokon, vagy ki-
helyezett tagozaton távoktatással próbálkozik a fiatal. A fiataloknál gyakori a 
szülőkre való támaszkodás, de a munkahely mellett a másodállás vállalása, vagy 
a fusizás is. 

A magyar fiatal munkavállalók karrierje akadozik, ha a szerb nyelvtudásuk 
gyenge, vagy nem tudnak legalább egy világnyelvet is. 

Nem előnyös a megszakított iskolai karrier, vagy ha többször vált főiskolát 
vagy egyetemet, ami nem a vertikális továbbképzést biztosítja egy, vagy hasonló 
szakon belül.

Energiakímélő megoldásként, oda iratkozik ahol számára a „legkönnyebb” 
diplomához jutni, de tulajdonképpen nem érdekli a szakma, nincs is hozzá 
képessége/alkata.

 135 Vajdaságban egy egyetemet végzett fiatalnak körülbelül 450-500 EURO kezdő fizetése van (az átlag 
nem ugyanaz egy monopolhelyzetű, vagy lábadozó szférában működő vállalatnál, de a termelésben 
is kevesebb, mint a szolgáltatásban)
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Sok időt és energiát elfecsérel egy fiatal, ha a munkaerőpiacon több éven át 
sikertelenül próbálkozik, vagy ha „átmenetileg” feketemunkát vállal, szakmáján 
kívül és alulfizetetten.

3.4. A siker kulcsa…

A fiatalok szerint a sikerhez az életben viszonylag sok tényező szükséges, de 
ők le tudják bontani e feltételeket mindössze néhány kulcsfontosságú elemre: 

Találékonyság – „Komolyra fordítva a szót, az lesz a sikeres, aki bármilyen 
nehéz helyzetbe kerül is, megpróbálja feltalálni magát, és addig küzd, 
amíg meg nem valósítja az elképzelésit, legyenek bármilyen nagyok is az 
akadályok. Értelemszerűen ezek az emberek bármilyen országban, bár-
milyen gazdasági helyzetben fel fogják magukat találni. Mindazonáltal 
nem ártanak a jó kapcsolatok, a merészség, az önbizalom és egy csipetnyi 
szerencse.” 

Kitartás, „szakmai stabilitás”  – „A sikeres ember az, aki jól érzi magát a 
bőrében és észre tudja venni a boldogságot. Kitartás kell a boldoguláshoz, 
egészség és nem feltétlenül pénz. Érzelmi, szakmai stabilitás, egyfajta lét-
bizonyosság. Kellenek ehhez kommunikációs csatornák, továbbá állandó 
aktivitás az életben, szakmában.”  

Szorgalom – „A sikerességet, véleményem szerint, sajnos ma a média határozza 
meg. Ha bekerülünk a nyuszis magazinba, akkor sikeresek vagyunk? Igen, 
mondják a pletykalapok. Akkor mi értelme van évtizedeket szorgalmasan 
dolgozni? Ezt ma már kevés ember elé állíthatjuk tetszetős és követendő 
példaképként.”

Sikeres karrier – „Lehet valaki akkor is sikeres, ha hivatásában eléri a csúcsot, 
ha meg tudja valósítani azt, amit szakmai szempontból eltervezett és még 
annál is többet. Lehet valaki sikeres a hobbijában pl. kiváló versmondó, 
sportoló, festő... És lehet sikeres az ember a családban is jó családanya, 
édesapa.”- mondja a közgazdász végzettségű médiaközpontban dolgozó 
lány. 

Hírnév – „Az átlagember számára az a sikeres, aki ismert, és aki sok pénzt 
keres.”

Szerencse – „Sikeres ember az, akinek szerencséje van az életben. Szerencse 
kell, hogy tanulmányaidat úgy fejezd be, ahogy szeretnéd,  hogy olyan kap-
csolatokat alakíts ki magad körül, amilyeneket te szeretnél, és akkor lesz 
valaki sikeres, ha azt csinálja, ott és akkor, ami neki a legjobban megfelel. 
De  a siker az nem pusztán anyagiakon múlik, habár anyagi vonzata is van, 
ám valaki azért lesz sikeres, mert azt csinálja, amit szeret…” 

Egy adott környezet – Az országban, régióban, településeken is kell egy adag 
szerencse: ötletek, pénz, lehetőség. Fel kell ismerni, hogy milyen lehetősé-
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gek rejlenek azon a településen. Olyan ember tud azonban csak boldogulni, 
aki ott jól érzi magát. Ehhez fűzi hozzá a kisfaluban élő anyakönyvvezető-
nő: „Háttér kell. Szülői, családi vagy más környezeti háttér az elinduláshoz. 
Sajnos úgy látom, hogy a politikai háttér is mind fontosabbá válik.”

Vállalkozás – „Ebben a sorrendben: kezdőtőke, szakmai hozzáértés, üzleti 
érzék, szerencse.”- foglalta össze a műszaki főiskolát végzett kanizsai fiú, 
akitől nincs távol a vállalkozási hajlam.

Pénz – „A sikeres ember fogalma relatív. Többféle szempontból lehet sikeres 
egy ember. Van, aki a pénzzel méri. Minél többet keres, annál sikeresebb.”

Presztízsszakmák – menedzser, banki/pénzügyes munkák, marketing-, infor-
matikai munkák, programozó, vállalkozó, közgazdász, képzett könyvelő, 
ügyvéd, egyetemi tanár, logista, építészmérnök, szakorvos. A vita során 
megállapodtak abban, hogy mely szakmákra van szükség a régióban és 
melyek a telített szakok. Keresett szakmák és húzóágazatok a régióban: 
közgazdász-menedzser, informatikus, logisztikai szakember, építészmér-
nök, pénzügyi szakértő, marketingszakember, reklámszakértő, szakorvos, 
fogorvos, szimultán fordító, turisztikai szakember (vendéglátóipar), vállal-
kozók, építész, szobafestő, kőműves, textilmunkás. Nem igényelt szakmák 
a régióban: pedagógus (főleg óvónő és tanító, nem pedig tanár), fémmeg-
munkáló munkás, fodrász, vegyész, gépkocsivezető, kertész, bölcsészsza-
kok (kivéve a pszichológust és az angol nyelvészt), kereskedő-eladó.  
 

Empirikus kutatások azt mutatják136 (2006), hogy Vajdaságban a fiataloknak 
bizonytalan jövőképe van, sőt az egyetem választásakor „kudarckerülő maga-
tartást” mutatnak:

 % a legközelebbi városban tanul – szülői sugallat (költségkímélő megoldás) 
– gyakori a fárasztó és költséges ingázás 

 % magyar nyelven – energiakímélő
 % hálózathatás/városvonzás (tömb magyar térség – Szabadka, Zenta)
 % alkalmi munka mellett, magán karokon, vagy kihelyezett tagozaton távok-

tatással próbálkozik
 % a magyar fiatal munkavállalók karrierje akadozik, ha a szerb nyelvtudásuk 

gyenge, vagy nem tudnak legalább egy világnyelvet is.
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3.5. Összefoglaló

A magyar fiataloknál pluszenergia befektetése szükséges, majd tudatos jövő-
építés, továbbá piacorientált szakválasztás, integrálódás az európai felsőoktatá-
si-kutatási térségbe. A fiatalok többsége törődik a továbbképzésével, de szívesen 
vesznek részt gyorstalpaló és olcsó kurzusokon; viszonylag kevesen gondol-
kodnak másoddiploma, vagy specializálás szerzésén, ez összefügg az anyagi 
helyzetükkel és a környezeti hatásokkal is, hiszen a városban élők kedvezőbb 
feltételek mellett képezhetik tovább magukat a szakmában. A megkérdezettek 
közül leginkább a bölcsészszakosok képzik át magukat, míg a közgazdászok 
alapképzés után is tovább tanulnak.
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RECENZIÓ A HAZAÉ®SZ, 
ESÉLY ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG A VAJDASÁGBAN CÍMŰ 

KÖNYVHÖZ

A szabadkai székhelyű Vajdasági Módszertani Központ rendkívül aktuális 
projektmunkába kezdett. A diplomás fiatalok munkába állását elősegítendő, 
régióelemzésbe és útmutató adatközlésbe fogott. Ennek a munkának többszörös 
jelentősége van. Egyrészt, aktuális képet kapunk a vajdasági magyarság élette-
réről, mindenekelőtt a relatív magyar többségű észak-vajdasági régióról, sőt az 
abszolút magyar többségű Tisza-melléki magyar tömbről is. Ez az élettér gazda-
sági erőforrások, ipari fejlettség, műszaki és kulturális színvonal szempontjából 
is igen jelentős belső jellegzetességgel bír. Ugyanakkor megállapítható, hogy 
jelenleg a vajdasági magyarság élettere és gazdasági tevékenysége mélyen integ-
rálódott a szerbiai gazdaság szövetébe.

A Hazaé®sz, a vajdasági régió munkaerőpiacának érdekeit és elvárásait meg-
fogalmazó, a mindenkori regionális-lokális erőforrásokra és komparatív elő-
nyökre támaszkodó, és a különböző populációtípusok specifikus körülményeit 
messzemenően figyelembe vevő, de ugyanakkor a makro-regionális gazdasági 
környezet irányadó és korlátozó feltételrendszerét is elemző könyv, a vajdasági 
magyar értelmiségi elit egyik útmutatója is lehet.

A fiatalok szemszögéből keresve megmaradásunk, fejlődésünk és életminő-
ségünk kérdéseinek megoldását, meg kell állapítani, hogy fejlesztési erőforrása-
ink nem csak a régió gazdasági fejlődésében és a külföldi tőke intenzív beáram-
lásában rejlik, hanem lényegbevágó feltétel a külföldön tartózkodó diplomás 
szakembereink hazatérése is, vagy a velük tartandó szoros kapcsolat kiépítése. 
A könyv szerzői abból a tényből indulnak ki, hogy a teljes magyar népesség is-
kolai és szakmai képzésének átfogó feljavítása elsősorban saját erőforrásainkból 
célszerű. A külföldön tanulók hazahívásával jelentős és viszonylag gyors ered-
ményt lehet elérni. Ehhez nélkülözhetetlen a fiatalok munkába állásának az elő-
segítése. A könyv bebizonyítja, hogy a külföldi diploma a szerbiai munkaerőpi-
acon is versenyképes! Ez a versenyképes tudás a jövőben döntő jelentőségű lesz, 
hiszen gazdaságpolitikai intézkedéseink az EU standardok jegyében születnek. 

 A publikációban a hagyományos statisztikai adatelemzések és empirikus 
kutatási eredmények másodelemzése mellett több újszerű megközelítést is al-
kalmaznak a szerzők. Az eddigi projektumeredmények előre vetítik a Vajdasági 
Módszertani Központ távlati céljait, vagyis a projektum dinamizálását, straté-
giai programok kidolgozását. Szándékuk szerint, a hazatérő program honlapos 
formája alkalmas lesz arra is, hogy az adatsorokat folyamatosan bővítsék, és a 
döntő jelentőségű elemzéseket szükség szerint megismételjék, gazdagítsák. 
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A kéziratok publikálását mindenképpen ajánlom, mert a fiatalok jövőképét 
teszi építhetővé. Miközben kiismerhetővé válnak a munkaerő-piaci igények, 
előtérbe kerülnek a pozitív magatartásformát alakító, ma még hiányzó infor-
mációk.  

Szabadka, 2008 májusa      Takács Zoltán, 
 diplomás közgazdász,
  PhD hallgató a Pécsi 
 Tudományegyetemen
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A KÉRDŐÍVEK SZÖVEGEI

Kérdőív a munkaadók/cégek részére.

Tisztelt Hölgyem/Uram

A Vajdasági Módszertani Központ (Szabadka) egy átfogó tanulmány kidolgozásának ke-
retében szeretne választ kapni, többek között arra a kérdésre, hogy a vajdasági munkaerőpiac 
milyen elvárásokat támaszt a pályakezdő diplomás fiatalokkal szemben. Ez a kérdőív forrás-
anyagul szolgál a szóban forgó kutatási témakör feldolgozásához. A kérdőívben megadott 
adatok kizárólag és csakis a kutatómunka kidolgozása során kerülnek felhasználásra.

Ha bármilyen kérdése lenne, forduljon a Vajdasági Módszertani Központ munkatársaihoz. 
Elérhetőség: Szabadka, Age Mamužića 13/II, tel: 024/554-184.

Az Ön munkahelye: 
(Kérem, karikázza be a megfelelő állítás előtt lévő betűt!)

a) állami intézmény ............................................................ (cég neve, székhelye)
b) magán vállalat ................................................................ (cég neve, székhelye)

Mi az Ön munkaszervezetének az alaptevékenysége? 
(Kérem, válaszoljon röviden! )
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................

Kérem, adja meg az Ön munkaszervezeténél dolgozók létszámát!

Teljes munkaidőben:  ............ munkatárs 
Részmunkaidőben, vagy szezonjellegűen:   ............... munkatárs

Az Önök vállalatánál, intézményénél a diplomás szakemberek a foglalkoztatottak teljes 
létszámának körülbelül mekkora részét teszik ki?

Körülbelül:  .........................................
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Egy megüresedett felsőfokú végzettséget igénylő állás betöltésére szíveseb-
ben alkalmaznak: (Kérem, keretezze be a megfelelő állítás előtt lévő betűt! )

 a)  pályakezdőt
 b)  több éves tapasztalattal rendelkező szakembert
 c)  Véleménye szerint milyen előnyök származnak, származhatnak, a pálya-

kezdők alkalmazásából?  (Kérem, soroljon fel néhány előnyt! )
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................

Véleménye szerint milyen hátrányok származnak, származhatnak a pálya-
kezdők alkalmazásából?  (Kérem, soroljon fel néhány hátrányt!)

 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................

Az Önök munkaszervezeténél mennyire tartják fontosnak:
A pályakezdők egyetemi tanulmányai alatt elért átlageredményét: (Kérem, 

karikázza be a megfelelő állítás előtt lévő számot! )

 1.  Fontos
 2.  Figyelembe vesszük 
 3.  Nem fontos

 b. A pályakezdők egyetemi tanulmányai alatt választott szakirányt:
(Kérem, karikázza be a megfelelő állítás előtt lévő számot! ) 

 1.  Fontos
 2.  Figyelembe vesszük
 3.  Nem fontos

A pályakezdők egyetemi tanulmányai alatt végzett szorgalmi tevékenységét 
(pl. tanulmányi verseny, kutatómunka stb.): 

(Kérem, karikázza be a megfelelő állítás előtt lévő számot! )

 1.  Fontos 
 2.  Figyelembe vesszük
 3.  Nem fontos
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Az Önök munkaszervezeténél hogyan ítélik meg a szerbiai magán felsőokta-
tási intézményekben szerzett diplomákat, az annak megfelelő állami diplomák-
hoz képest? (Kérem, karikázza be a megfelelő állítás előtt álló betűt! )

 a)  A magánegyetemen szerzett diplomát előnyben részesítjük.
 b)  A magán és az állami diplomát egyenrangúnak tartjuk.
 c)  Az állami egyetemen szerzett diplomát előnyben részesítjük.

Miért? .......................................................................................................................

Ha egy pályakezdő, aki Önöknél szeretne munkát vállalni,  Magyarországon 
végezte felsőfokú tanulmányait, akkor az:    

(Kérem, karikázza be a megfelelő állítás előtt lévő betűt! )

 a)  Előny
 b)  Közömbös
 c)  Hátrány

Miért? .......................................................................................................................

Milyen szakmai kompetenciákat várnak el a pályakezdőktől?  
(Kérem, soroljon fel néhány, véleménye szerint különösen fontos szakmai 

kompetenciát! Kompetens = szakmai mérce illetve tapasztalat)
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................  

Milyen egyéb készségeket és képzettségeket várnak el a munkaadók a diplo-
más pályakezdőktől?

Számítógépes ismeretek: (Kérem, karikázza be a megfelelő állítást!)

 –  alapfokú, felhasználói szinten
 –  a munkavégzéshez szükséges programok- informatikai eszközök - ismerete 

professzionális szinten
 –  szervezetünkben szükségtelenek a számítástechnikai ismeretek 

Idegen nyelvi ismeretek: (Kérem, karikázza be a megfelelő állítást!)

   Angol:   1. alap szint      2. társalgási szint      3. tárgyalási szint
   Német:  1. alap szint      2. társalgási szint      3. tárgyalási  szint 
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   Egyéb (Kérem, nevezzen meg egy újabb nyelvtudási igényt! ):

       ......................... :    1. alap szint       2. társalgási szint    3.  tárgyalási szint
       ......................... :    1. alap szint       2. társalgási szint    3.  tárgyalási szint
       ......................... :    1. alap szint       2. társalgási szint    3. tárgyalási  szint 

Egyéb, a számítástechnikai és nyelvi ismereteken kívül megjelenő képzettsé-
gi igények:(Kérem, nevezze meg! ) 

       ............................................................................................................................

Az Önök szervezete milyen szintű szerb nyelvismeretet vár el a magyar  anya-
nyel vű értelmiségi pályakezdőktől? (Kérem, karikázza be a megfelelő állítás 
előtt lévő betűt! )

a) alap szint       b. társalgási szint       c. tárgyalási szint 

Milyen emberi tulajdonságokat várnak el egy diplomás pályakezdőtől?
(Kérem, karikázza be a megfelelő állítás előtt lévő betűt, vagy betűket! )

  a)  megbízható
  b)  szakmájában alapos
  c)  kommunikatív
  d)  döntéseiben hatékony
  e)  jó csapatmunkás
  f) egyéb (Kérem, nevezze meg! ): .....................................................................

   ...............................................................................................................................

  Milyen módon hirdetik meg az Önöknél megjelenő szabad munkahelyeket? 
(Kérem, karikázza be a megfelelő állítás, vagy állítások előtt lévő betűt!)

  a)  újságban hirdetjük meg
  b)  rádióban hirdetjük meg
  c)  televízióban hirdetjük meg
  d)  értesítjük a Nemzeti Foglalkoztatási Intézetet 
  e)  a cég honlapján hirdetjük meg
  f)  magán munkaközvetítő iroda segítségét vesszük igénybe
  g)  egyetemeken – főiskolákon hirdetjük meg
  h) diák-ifjúsági szervezeteknél hirdetjük meg
  i)  egyéb (Kérem, nevezze meg!): .....................................................................

Az Önökhöz jelentkező potenciális munkavállalók közül, milyen kiválasztási 
eljárások, módszerek segítségével igyekeznek megtalálni a legmegfelelőbbeket?
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(Kérem, karikázza be a megfelelő állítások előtt lévő betűket! )

  a)  próba munka
  b)  állásinterjú
  c)  ismerősök véleménye 
  d)  értékelő központ (Assessment Center)
  e)  munkaközvetítő irodát bízunk meg a jelöltek kiválasztására
  f)  tesztek

(Amennyiben alkalmaznak teszteket az állás betöltésére jelentkezők ki-
választásakor, kérem, karikázza be az alkalmazott teszt típusának megfelelő 
számot!)

  1.  személyiség teszt
  2.  intelligencia teszt
  3.  egészségügyi vizsgálat
  4.  szaktudás felmérésére szolgáló teszt
  5.  egyéb (Kérem, nevezze meg! ): __________________________

  A pályakezdő diplomásokat milyen jogi formában alkalmazzák leginkább? 
(Kérem, karikázza be a megfelelő állítás, vagy állítások előtt lévő betűket!)

  a)  gyakornokként
  b)  próbaidőre 
  c)  határozatlan időre 
  d)  meghatározott időre
  e)  megbízói szerződéssel
  f)  egyéb (Kérem, nevezze meg! ):..................................................................

A pályakezdő diplomások hogyan szerzik meg az Önök cégénél, munka-
szervezetében, a munkavégzéshez szükséges specifikus szaktudást? (Kérem, 
karikázza be a megfelelő állítás előtt lévő betűt! )

  a)  munkavégzés közben a tapasztaltabb munkatársaktól sajátítják el.
  b)  a cégen belül szervezett képzéseken tanulják meg.
  c)  a cégen kívül szervezett képzéseken tanulják meg.

  Az Önök szervezeténél van-e lehetőség alternatív munkavégzésre? (pl. rész-
munka, távmunka, stb.)  (Kérem, karikázza be a megfelelő állítást! )

               Igen, van                                                    Nincs
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Ha az Önök szervezeténél van mód alternatív munkavégzésre, akkor ez mi-
lyen formában jelenik meg? (Kérem, karikázza be a megfelelő állítás előtt lévő 
betűt! )

  a)  Otthoni munka
  b)  Kötetlen, rugalmas munkaidő
  c)  Részmunka
  d)  Egyéb (Kérem, nevezze meg!): .........................................

Fogadnának-e volontőröket (önkéntes munka), illetve egyetemistahallga-
tókat nyári gyakorlat letöltésére? (Kérem, karikázza be a megfelelő állítás előtt 
lévő betűt! )

  Volontőröket:       a. Igen               b. Nem 
  Gyakornokokat:   a. Igen               b. Nem 

22. Milyen módon kerülhet kapcsolatba az Önök cégével, szervezetével, egy 
érdeklődő diplomás fiatal, vagy végzős hallgató? (Kérem, válaszoljon! )

 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................

KÖZREMŰKÖDÉSÉT KÖSZÖNJÜK!
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Vajdasági Módszertani Központ
Age Mamuži�a 13     24000 Subotica Esélyek és elvárások  - kérd�íves felmérés

1. Hány éves vagy ?

 4.  A középiskolás év végi bizonyítványaid átlagban 
milyenre sikerültek?

3.0-3.49 3.5-3.99 4.0-4.492.0-2.49 2.5-2.99 4.5-5.00

2.0 2.51.5 7. Osztályozd most Te a tanáraid teljesítményét, összeségében 
milyen jegyet érdemelnek?

 5. Az utolsó középiskolás év végi
bizonyítványod milyen lett? 

 6. Szerinted mennyit érdemeltél?

3.0 3.5 5.04.5

   A  továbbtanuló, vagy hamarosan munkát keres� fiatalok véleményét és elvárásait szeretnénk felmérni. A 
kérd�ív névtelen, személyes adatokat nem kérünk.  A vonallal aláhúzott helyre írd be,  a keretezett 

négyzetekben X-szel jelöld a helyes választ (kivéve ha zárójelben másképp kérjük).  A kitöltés várhatóan 
mindössze 25 - 30  percig  tart. 

1.0

nincs szerencsém

 9. Ha rajtad múlik, milyen szakmád/hivatásod lesz? 

4.0

  12. Ahhoz hogy a terveid megvalósuljanak legkevesebb
hány évig kell még iskolába járnod?

10.  Melyik munkahelyre vágysz ?

a kitartás hiánya nagyon távol van 

 11. Mi lehet a legf�bb akadálya annak, hogy  megszerezd a tervezett iskolai végzettséget? (A kijelölt négyzetekbe 
fontossági sorrend szerint írj be számokat: az 1. a legfontosabb majd a 2. és így tovább...Amit nem tartasz akadálynak, azt csak
húzd át.)

11
13. A szüleid hány éves iskolát fejeztek
(hány évig jártak iskolába)?

 apa:

1

a barátok a szül�k  a párom 

az esélyegyenl�ség hiánya túl sokba kerül túl nehéz lesz 

nincs elég bátorságom nem vesznek fel  igazságtalanság

férfi

(számmal írd be a négyzetbe) 2.  Nemed :
n�

saját cégemben alkalmazottként
magáncégnél

 3. Ha rajtad múlik, tíz év múlva ilyen módon 
szeretnéd biztosítani a megélhetést: (A kijelölt 
négyzetekbe fontossági sorrend szerint írj be számokat:
az 1. a legfontosabb majd a 2. és így tovább...)

alkalmazottként állami 
cégnél vagy hivatalban

résztulajdonosként egy 
magáncégnél

10� 8

 8. Ha rajtad múlik, milyen végzettséged/diplomád lesz? 

anya:

�18161412

Az iskoláról

Rólad
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14. Mi az, amit fontosnak tartasz megvalósítani/elérni/megszerezni az elkövetkez� tíz évben? (A kijelölt négyzetekbe 
fontossági sorrend szerint írj be számokat: az 1. a legfontosabb majd a 2. és így tovább...Amit nem tartasz célodnak  a következ�
tíz évben, azt csak húzd át.)

semmi
jelent�sége

nincs nagy 
jelent�sége

 jelent valamit fontos

15. Sok embert ismerni

16. Sokat tanulni

17. Tudni meggy�zni az embereket

18. Jól öltözöttnek lenni

19. Sokrét�nek (rugalmasnak) lenni

20. Szorgalmasnak lenni

21. Aktívan keresni a lehet�ségeket

22. Több nyelvet beszélni

23. Szakmailag jól felkészülni

25. Befolyásos embereket megismerni

26. Találékonynak lenni

28. Továbbképzéseken részt venni

nagyon fontos

2

békés, nyugalmas élet

 jó munkahely

izgalmas, érdekes élet 

egészséges élet

gazdagság, jólét

29. Becsületesnek  lenni

24. Men� szakmát választani

Aki  jó munkahelyet szeretne szerezni magának az sokféle képességre, tulajdonságra és körülményre kell hogy figyeljen.
Szerinted mit kell tenned, mivel lehetne javítani a munkaszerzési esélyeid?

ismertség, hírnév

család, gyerekek

igaz barátok

karrier

27. Tagja lenni egy megfelel� politikai pártnak

megbecsülés, tisztelet

hatalom

szerelem

30. Más:

Az esélyekr�l

Arról, ami igazán számít
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. . . . . . . . . . din
37. Szerinted havonta  mennyi pénz kellene
egy négy tagú családnak a nélkülözés mentes élethez?

 45.  Hány olyan embert ismersz személyesen,
aki hiába keres állandó munkahelyet? 

 44. Tíz év múlva várhatóan ilyen lesz:

0 1

3

több

jó

2 3

36. Szerinted kb. mekkora
ma Vajdaságban egy átlagos havi kereset? (din)

    15 000

 40. Négy évvel ezel�tt ilyen volt:

alig t�rhet�
 39.  A családod (a háztartás amelyben élsz) 
pillanatnyi anyagi helyzete:

és hányan akik eltartottak?

38. A családodban (a háztartásban amelyben élsz) hányan 
vannak akik fizetést kapnak, vagy más rendszeres bevételük 
van, (pl.: fizetés, járadék, nyugdíj, stb)

kielégít�

 20 000

t�rhet�

  35 000   40 00030 000 25 000

t�rhetetlen

több mint 
180 000

81 000- 
180 000

34. Legszívesebben ilyenben élnél a jöv�ben:

kevesebb
mint 3000

3000-
10 00031.  Életed legnagyobb részét mekkora lélekszámú 

faluban/városban töltötted?

 43. Egy - két év múlva várhatóan ilyen lesz:

35. Terveid szerint tíz év múlva hol fogsz élni? ország:

 41. Tíz év múlva a Te anyagi helyzeted
ilyen lesz:

 42. Az ország  gazdasági helyzete ma:

33. Az utóbbi két évben:

32. Óvodás korodban:

falu v. 
város:

11 000- 
40 000

41 000- 
80 000

Honnan  hová tartok

Jólét
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e
g

yi
k 

se
m

 
ig

a
z

50. Tisztességes úton nem 
lehet jó munkahelyet kapni.

Tisztességes úton lehet jó 
munkahelyet kapni.

52. Megfelel� ismer�s
közvetítése nélkül nem   
lehet jó munkát kapni.

 Megfelel� ismer�s
közvetítése nélkül is 

lehet jó munkát kapni.

51. A mi társadalmunkra 
jellemz�, hogy biztosítja
az esélyegyenl�séget.

 A mi társadalmunkra 
jellemz�, hogy nem 

biztosítja az 
esélyegyenl�séget.

53. A mi társadalmunkban 
az azonos végzettség�
emberek nem egyenl�
eséllyel versenyeznek

A mi társadalmunkban az 
azonos végzettség�

emberek egyenl� eséllyel 
versenyeznek

49. A fiatalok könnyebben 
kapnak munkát mint a 
középkorúak.

A fiatalok nehezebben 
kapnak munkát mint a 

középkorúak.

kitartás

vállalkozókedv

54. Ha egyszer elköltöznék ebb�l az 
országból, azt azért tenném, mert:

55. Ahhoz, hogy a közeljöv�ben vállalkozásba kezdjek leginkább erre lenne szükségem: (A kijelölt négyzetekbe 
fontossági sorrend szerint írj be számokat: az 1. a legfontosabb majd a 2. és így tovább... Amir�l úgy érzed, hogy nem fontos, 
vagy nem hiányzik, azt egyszer�en húzd át.)

1

2

3

más:

kapcsolatok

politkai stabilitás

bátorság

gazdasági feltételek

pénztudás

szakértelem

Fontold meg, hogy a következ� szembenálló állítások közül a bal- vagy a jobboldalival értesz egyet. A véleményednek 
megfelel� állítás allatti négyzetet jelöld be. Ha egyikkel sem értesz egyet, akkor a középs� négyzetet jelöld be.

ig
az

tö
bb

ny
ir

e 
ig

az
 

ré
sz

b
e
n
  
 

ig
az

 

4

A férfiak könnyebben 
kapnak munkát 

mint a n�k.

Az azonos végzettség�
emberek nálunk nem 

egyenl� eséllyel 
versenyeznek.

47. A n�k könnyebben
kapnak munkát mint
a férfiak.

48. Az azonos végzettség�
emberek nálunk egyenl�
eséllyel versenyeznek.

A munkanélküliek 
nem okolhatóak a 

helyzetük miatt.

tö
bb

ny
ir

e 
ig

az
 

46. A munkanélküliek
els�sorban magukat
okolhatják a helyzetükért.

 biztonságérzet ötlet

Köszönjük a figyelmet és az id�t amit a kérd�iv kitöltésére áldoztál.

ig
az

ré
sz

b
e
n
  
 

ig
az

 

Esélyegyenl�ség

Mi lenne ha...
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SZERZŐINK SZAKMAI ÉLETRAJZA

Barlai Jen

Szabadkán született (1961) és él. A zágrá bi Egyetem Bölcsész Karán, mint ku-
tató szo ciológus diplomázott (Zágráb – 1987). Ösz töndíjas hallgatója a budapesti 
TÁRKI nemzetközi módszertani kurzusának (1991). 

Munkatapasztalat: a szociológia tanára a sza badkai Egészségügyi Iskolában 
(1987-92) és Zeneiskolában (1988–98, 2004–); Igaz gatóhelyettes, majd igazgató a 
Szabadkai Rá dióban (1998-99),  a Dukat d.o.o. (kft.) kereskedelmi vállalat rész-
tulajdonosa (1995–2004). A VMK szakmunkatársa (2003–). Szociológia tanár a 
Szabadkai Gimnáziumban (2004–).

PUBLIKÁCIÓK: 
Cikkei, publicisztikai jellegű írásai jelentek meg a Magyar Szóban, Hét Napban, Szabadkai Rádióban, a 

zágrábi 101 Rádióban, a Naše Teme és Új Kép folyóiratokban.
KUTATÓTEVÉKENYSÉG:
1. Itthon – 2000 projektum.
Vajdasági Magyar Oktatási Honlap projektum.

Dr. Gábrity Molnár Irén

Lukácsfalván (Nagybecskerek község) született (1954), a gimnázium elvég-
zése után a szabadkai Közgazdasági Karon diplomázott (1977), a Belgrádban a 
Politikai Tudományok Karán magiszteri fokozatot (1981) szerzett, majd ugyanott 
doktorált (1986). Jelenleg ren des egye temi tanárként a szabadkai Közgazdasági 
Karon szociológiát, a Tanítóképző Karon ok ta tásszociológiát ad elő. Két meg-
bízatási időszakban a Közgazdasági Kar dékán-he lyettese volt. Kutatási területe 
és témái: gazdaság-, politikai-, oktatás-, vallásszociológia és kisebbségkutatás. 
A Magyarságkutató Tudományos Társaság kötetsorozatának társzerkesztő-
je, az Új Kép pedagógiai szaklap és az Aracs közéleti folyóirat szerkesztőségi 
tagja. Közéleti tevékenysége: a Magyar Tu do mányos Akadémia Köztestületének 
tagja (2000), a Magyar Tudományos Akadémia „Ma gyar Tudományosság 
Külföldön” Elnöki Bizottság állandó meghívott tagja (2005), a Magyarságkutató 
Tudományos Társaság alapító tagja és elnöke (Szabadka – 1991, 1995), Regionális 
Tudományi Társaság (Szabadka – 2006, alelnök), Vaj da sá gi Magyar Tu do mányos 
Társaság (1997 – Újvidék), Magyar Szociológiai Társaság (Budapest), a Magyar 
Professzorok Világtanácsának tagja. Ki tün tetés: Gróf Klebelsberg Kuno-emlék-
érem (2000, a Magyar Oktatási Miniszter kitüntetése); Kisebbségekért Díj (2005, 
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magyarországi, állami kitüntetés). Tudományos munkássága: hat egyetemi 
tankönyv társszerzője, négy szak-monográfiát és több mint 130 tanulmányt és 
cikket jelentetett meg. Számos nemzetközi tudományos projektum munkatársa, 
a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács alelnöke (2008–). 

PUBLIKÁCIÓK (válogatás, maximum 10): 

1. Gde je akcija sindikalno organizovane radničke klase? (Hol van a mun kás szak szervezetek akciója?), 
Szerk. redaktor: Goran Obradović, Kiadó: Savremena administracija, Beograd, 1989. pp. 1-104.

2. The sociology of migration from the formet Yugoslavia, In: Research notes in New community 
(Journal of the Euoropean Research Centre on Migrationand Etnic Relations), Volume 23, number 1 
January 1997, Editorial office ERCOMER Utrecht Universuty the Netherlands. 1997. pp. 109-122

3. Régiók Jugoszláviában; In: A Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelyének kiadványában: 
Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában, (Magyar–Holland együttműködési program); 
Kiadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Európa-Tudományok Központja, 
Piliscsaba, 2003. pp. 415-427.

4. A magyar vagy multietnikus egyetem alapításának indoklása Vajdaságban, In: Sült galamb? Magyar 
egyetemi tankönyvpolitika kötetben, Kiadó: Lilium Aurum Könyvkiadó, Forum Kisebbségkutató 
Intézet, Somorja-Dunaszerdahely, Szlovákia, 2005. pp. 211-228.

5. National or Regional Identity?, In: Essays on Rgionalisation 2, Collection of contributions submitted 
within the Projekt: Vojvodina- a Multiethnic and Multicultural Region in Cross-Border and Euro-
Regional Co-operation, Kiadó: Implementing Agency: Local Democracy Agency Subotica, 2005.

6. Akkreditáció Szerbiai-Montenegróban, In: A felsőoktatási akkreditáció Közép-Európában, kötetben, 
Kiadó: Felsőoktatási Kutatóintézet és Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006, pp. 97-115. 

7. Tolerancia-építők – Graditelji tolerancije – Construcors of tolerance, (Vajdaság toleracia-program 
euroregionális és EU-adaptációja); (társszerzők: Dr. Korhecz T., Deli A.) Kiadó: Magyarságkutató 
Tudományos Társaság, Pannónia Alap (Szabadka), háromnyelvű monográfia, Pannon füzetek 1, 
Szabadka, 2007. pp. 1-122. 

8. Kistérségi távlatok – SWOT- és Mactor-elemzés Délvidék regionális fejlesztéséhez, (társszerzőkkel) 
Kiadó: Regionális Tudományi Társaság, Szabadka, 2007. pp. 1-100.

9. Vitalne karakteristike, obrazovna struktura i perspektiva vojvođanskih Mađara, In: Zbornik Matice 
Srpske za društvene nauke, 121, Novi Sad, 2006. pp. 359-367 

10. Oktatásunk jövője, In: Oktatási oknyomozó, Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság 12, 
Szabadka, 2006. pp. 61-122.

Jenei Ervin

Zentán született 1982-ben, a gimnázi um elvégzése után az Újvidéki Mű-
szaki Tudo mányegyetem hallgatója Villamosménöki Ka ron és a Szabadkai 
Közgazdasági Kar hall ga tója menedzsment szakon, valamint a Zürichi Magyar 
Történelmi Egyesület történész képzésén vesz részt. 2007–ben oklevelet szerzett 
a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának agrárszakos képzésén, valamint 
ECDL okle véllel, alapfokú német és középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik. 
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Részt vett a Polgári Kezdeményezés képzésein és a Vajdasági Sza badegyetemen. 
A Szabadkai Rotaract Klubbank és a Palicsi Cashflow Klubbank tagja. Egy éven 
keresztül dolgozott kommunikációs asszisztensként az „Agrokanizsa” civil szer-
vezetnél. Üzleti tapasztalattal rendelkezik a forex kereskedés, a regionális ingat-
lanpiac és a mezőgazdaság területén.

PUBLIKÁCIÓK  
1. A kistérségi fejlődés és népességmozgás összefüggései (Magyarkanizsa Községben), Témavezető: 

Prof. Dr. Gábrity Molnár Irén, Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, Rezümékötet
2. A teljesítményértékelés és bérezés emberi erőforrás-menedzsment gyakorlata Magyarkanizsa 

községben, Témavezető: Prof. Dr. Gábrity Molnár Irén, Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri 
Konferencia, Rezümékötet.

Folyamatban lévő kutatómunkák:
1. Az Észak-vajdasági Munkaadók Elvárásai a Pályakezdő Diplomás Fiatalokkal Szemben
2. Employee Recruitment and Selection Practice in North-Bačka. 

Szlávity Ágnes mgr.

Szabadkán született (1977) és él. Az Újvidéki Egyetem, Közgaz da ság tu dományi 
Ka rán diplomázott (Sza bad ka – 2001). A közgazdaságtudo má nyok ma gisztere 
(2006), majd a gödöllői (Ma  gyarország) Szent Ist  ván Egyetem Gazdálkodási- és 
Szervezéstudományi dok tori iskolájának PhD hallgatója. Mun katapasztalat: a 
Magyarságkutató Tudományos Társaság tudományos kutatója (2003); a Portland 
State University School of Business Administration (USA) – Free Market Business 
Development Institute (Portlandban megtartott), nemzetközi képzési program 
(2004), majd az Executive Management Certificate Program (2002-03); a budapes-
ti Arany János Közalapítvány a Tudományért egyéni ösztöndíjasa (2004-05); tanár-
segéd a szabadkai Közgazdaságtudományi Karon (2007); a Magyar Tudományos 
Akadémia köztestületének tagja (2007). 

PUBLIKÁCIÓK (maximum 10): 
1. Menadžment ljudskih resursa – praktikum (Emberi erőforrás menedzsment -tankönyvsegédlet), 

Közgazdaságtudományi Kar Szabadka, 2006. 
Organizaciono ponašanje – praktikum (Szervezeti magatartás - tankönyvsegédlet), 

Közgazdaságtudományi Kar Szabadka, 2006.
A magyar fiatalok helyzete Vajdaság munkaerőpiacán, In: Közérzeti barangoló (szerk: Gábrity M. I. és 

Mirnics Zs.), Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2005. 37- 80. old. 
The Process of Changing Organizational Culture, In: Anali Ekonomskog Fakulteta u Subotici (a sza-

badkai Közgazdaságtudományi Kar évkönyve), Szabadka, 2007, 17. sz. 167–176. old. 
Ocenjivanje i merenje zadovoljstva zaposlenih u perspektivi upravljanja ljudskim resursima (A 

dolgozói elégedettség értékelése és mérése az emberi erőforrás gazdálkodás tükrében), Strategijski 
menadžment (Stratégiai menedzsment folyóirat), 4/2006, Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka, 
2006.  94-97. old
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Specifičnosti marketing aktivnosti profesionalnih usluga (A professzionális szolgáltatások marke-
ting-tevékenységének sajátosságai), In: Anali Ekonomskog Fakulteta u Subotici (a szabadkai 
Közgazdaságtudományi Kar évkönyve), Szabadka, 2005, 14. sz. 123–131. old. 

Obuka zaposlenih – značaj i uticaj na postizanje strategijskih ciljeva preduzeća (A foglalkoztatot-
tak képzése – fontossága és kihatása a vállalat stratégiai céljainak elérésében), In: Strategijski 
menadžment (Stratégiai menedzsment folyóirat), 3/2005, Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka, 
2005. 29-34. old

Savremene tendencije u funkcionisanju agencija za zapošljavanje (A munkaközvetítő cégek 
működésének aktuális tendenciái), In: Anali Ekonomskog Fakulteta u Subotici, (a szabadkai 
Közgazdaságtudományi Kar évkönyve), Szabadka, 2004, 12. sz. 241–249. old. 

Strategijski pristup i TQM u upravljanju ljudskim resursima (Stratégiai hozzáállás és TQM az emberi 
erőforrás menedzsmentben), In: Strategijski menadžment (Stratégiai menedzsment folyóirat), 
4/2004, Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka, 2004. 82-87 old. 

Prevencija i prevladavanje kulturnog šoka u međunarodnoj poslovnoj saradnji (A kulturális sokk meg-
előzése és kezelése a nemzet-közi gazdasági kapcsolatokban), társszerzővel: dr. Zimányi Veronika, In: 
Strategijski menadžment (Stratégiai menedzsment folyóirat), 1-2/2003, Közgazdaságtudományi Kar, 
Szabadka, 2003. 154-160 old. 
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HAZAÉ®SZ – JEDNAKE ŠANSE U VOJVODINI

Sadržaj
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