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motívumai



HipotHipotéézis:zis:

1. A f1. A féél l éévszvszáázados zados –– folyamatos szerbiai folyamatos szerbiai 
elvelváándorlndorláási jelenssi jelenséég fg főő okai:okai:
-- folyamatos a tfolyamatos a táársadalmi szerkezetvrsadalmi szerkezetvááltltááss, a , a 
tranztranzíícicióó vesztesei a munkanvesztesei a munkanéélklküüliekliek
-- migrmigráácicióós taszs taszííttáás s –– politikai krpolitikai kríízisek, zisek, 
ddéélszllszlááv hv hááborborúú, p, péénznzüügyi gyi öösszeomlsszeomlááss
-- karrierkarrierééppííttéés keress kereséése, se, „„agyelszagyelszíívvááss””
2. Az emigr2. Az emigráácicióós hulls hulláámok elsmok elsőősorban sorban 
gazdasgazdasáági gi éés ms máásodsorban politikai sodsorban politikai 
indindííttatttatáássúúak.ak.



A gazdasA gazdasáági krgi kríízis, a hzis, a hááborborúú, a tranz, a tranzíícicióó
lasslassúússáága, a magas munkanga, a magas munkanéélklküülisliséégi argi aráány ny 
nnööveli az emigrveli az emigráácicióós hajlamot, ami a kisebbss hajlamot, ami a kisebbséégi gi 
etnikumok esetetnikumok esetéében politikai nyomben politikai nyomáással ssal 
ffűűszerezszerezőődik.dik.



Szerbia negatSzerbia negatíív migrv migráácicióós szalds szaldóóvalval



ElvElvElvElváááándorlndorlndorlndorláááási hullsi hullsi hullsi hulláááámok az utmok az utmok az utmok az utóóóóbbi fbbi fbbi fbbi féééél l l l éééévszvszvszvszáááázadban:zadban:zadban:zadban:
�� 19451945194519451945194519451945--------5050505050505050 –––––––– a vila vila vila vila vila vila vila viláááááááághghghghghghghghááááááááborborborborborborborborúúúúúúúú ututututututututáááááááán n n n n n n n -------- politikpolitikpolitikpolitikpolitikpolitikpolitikpolitikaiaiaiaiaiaiaiai emigremigremigremigremigremigremigremigráááááááácicicicicicicicióóóóóóóó
� 1965 1965 1965 1965 óóóótatatata a a a a szervezett gazdasgazdasgazdasgazdasáááágigigigi eeeemigrmigrmigrmigráááácicicicióóóó

folyamatafolyamatafolyamatafolyamata. 
� Az első hivatalos statisztikai adatok és pozitív 

pártállásfoglalás 1971-ben: minden huszadik 
jugoszláv „vendégmunkás” kb. 1 millióan

� 80-as években gazdasági válság okozta új 
imigrációs politika Európában - hazatérők.

� 90-es évek háborús taszítás - tömeges 
emigrációs egzódusz, „agyelszívás”

Jugoszlávia-Magyarország: nyitás 1957-ben, de 
vajdasági magyarok célországa nem 
Magyarország. 



A JUGOSZLÁV LAKOSSÁG GAZDASÁGI 

EMIGRÁCIÓJÁNAK DIMENZIÓI
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A KA KÜÜLFLFÖÖLDI MUNKAVLDI MUNKAVÁÁLLALLLALÁÁS S 
MOTMOTÍÍVUMAIVUMAI

1. A Titói Jugoszlávia földrajzi és politikai 
nyitottsága – viszonyítási alap a nyugati 
tőkés országok

2. Növekvő munkanélküliség
3. Karrier-alternatívák közötti választás 

hiánya - "agyelszívás" jelensége
4. Leszegényedés és a veszélyeztetettség 

érzése a 90-es években
5. Diaszpóra vonzás, kapcsolatok és 

pszichológiai tényezők (háborús félelem,
kilátástalanság, jövőkép hiánya) 



CCéélorszlorszáágok, imigrgok, imigráácicióós ks köözpontok, zpontok, 
befogadbefogadóó programok:programok:

1.1. EEuurróóppai ai áállamokllamok (236.823(236.823 vagyvagy 78,3%)78,3%) ––
NNéémmetorszetorszáág,g, AusAuszztriatria,, SSvváájcjc ééss FrancFranciaorsziaorszáágg
2.2. Tengeren tTengeren túúli kontinesek (kb. 22%): USA,  li kontinesek (kb. 22%): USA,  
Kanada, AusztrKanada, Ausztráália (90lia (90--es es éévekben)   vekben)   

Befogadott imigrBefogadott imigráánsoknsok::
sszakemberekzakemberek ((informatikinformatikusus, , mmáárnrnöökk, i, innnovnováátor, tor, 
programprogramozozóó, mikrobiol, mikrobiolóógusgus, , tudomtudomáányok nyok doktora, doktora, 
medicmedicusus, , úújsjsáággíírróó, , mműűvvéész, sportolsz, sportolóó, , ééppííttőőmunkmunkááss))
idegen nyelvet tud, idegen nyelvet tud, kezdkezdőő ttőőkkééje vanje van..



EmigrEmigráácicióó sokdimenzisokdimenzióós ks köövetkezmvetkezméényei nyei 
(gazdas(gazdasáági, demogrgi, demográáfiai, tfiai, táársadalmi, pszicholrsadalmi, pszicholóógiai):giai):

-- anyagi vesztesanyagi veszteséég (tg (tőőkeelvonkeelvonáás, nem kifizets, nem kifizetőőddőő
éés visszats visszatéérrííthetetlen kthetetlen kéépzpzéések/oktatsek/oktatáás)s)
-- emberi vesztesemberi veszteséég (fiatal fg (fiatal féérfihirfihiáány)ny)
-- szakemberhiszakemberhiáány (profilok pny (profilok póótolhatatlanstolhatatlansáága)ga)
-- ddemogremográáffiiaaii deformdeformáácicióó: lakoss: lakossáágfogygfogyáás s 
(falvak eln(falvak elnééptelenedptelenedéése),  se),  vitalvitalititááss, , termterméészetes szetes 
szaporulat esszaporulat eséésese, , hháázasszassáágkgkööttéés css csöökkenkkenéése, se, 
vváálláások nsok nöövekedvekedéésese

-- kiskorkiskorúú delikvencidelikvencia, alkoholizmus, ka, alkoholizmus, káábbííttóószer...szer...



A szerbiai magyar emigrA szerbiai magyar emigráácicióós s 
vesztesveszteséégg

� 1944-45 - a 2. világháború után Jugoszláviából 
harmincezer magyar költözött el 

� 1944-ben kb. húszezer vérbosszú áldozata lett
� Vendégmunkások:

1948–1991 között 69 193 fő ment külföldre 
1965–1970 között 16 627 fő

1980-as években 25 228 fő
� 90-es években emigrációs egzódusz - kb. 50 000 -

legtöbb magyar a szabadkai, újvidéki, topolyai, 
zombori és adai községekből kelt útra 



HazatHazatéérrőőkk
- Szerbia EU csatlakozást várják 

- Egyenlőtlen, kiszámíthatatlan visszatérési 
hullámok

- A szakképzettlen, munkanélküli jön vissza

- Gyermekei, unokái „kinn” maradnak 

- Az újbóli alkalmazkodás problémája van

- Beruházandó tőke elégtelensége, a 
magánvállalkozás bizonytalansága

- Nem a szülőfalujában, hanem nagyvárosban 
telepszik le



BevBeváándorlndorlóók viselkedk viselkedéési modelljeisi modelljei

� Asszimilációról olyan kontextusban 
beszélhetünk, ha a bevándorlók 
társadalmi vonzata kicsi, még a 
befogadóké nagy.

� Izolálódásról akkor beszélünk, ha 
mindkettő kicsi, 

� Adaptációról, sőt autonóm 
beilleszkedéssel akkor találkozunk, ha 
mindkettő nagy.



Az adaptAz adaptáácicióó lléépcspcsőői:i:

1. első lépés a kontaktus, az újjal és a 
mássággal való szembesülés, 

2. második a beilleszkedési krízis, ahol a 
kritikus helyzetet radikálisan 
kétféleképp lehet feloldani: beolvadó
hasonulással, vagy ellenállással, 
visszavonulással 

3. harmadik lépés az adaptáció. 



Az imigrAz imigráánsok beolvadnsok beolvadáása az sa az úúj kj köörnyezetbernyezetbe ––

nehnehéézkes:zkes: a a kulturkulturáális, nyelvilis, nyelvi, ideol, ideolóógiaigiai, , éértrtéékrendbeli, krendbeli, 
ttöörtrtéénelminelmi--genetgenetiikkai kai küüllöönbsnbséégek miattgek miatt

1.  Átmeneti élet == nenem igyekszik teljesen m igyekszik teljesen áátvenni az tvenni az úújj
kulturkulturáális szoklis szokáásokat sokat –– elkelküüllöönníített imigrtett imigráácicióós s 
gettgettóókban (vkban (váárosi kvart) rosi kvart) éél; potencil; potenciáálislis sstrtráájbrjbrééker.ker.

Nosztalgia, megmaradnak a szNosztalgia, megmaradnak a szüüllőőffööldi kapcsolatokldi kapcsolatok

2. 2. KonformistKonformistáák = alkalmazkodk = alkalmazkodóó fiatal szalemberekfiatal szalemberek, , 
modern modern ééletfelfogletfelfogáással, nyelvtudssal, nyelvtudáással, kssal, köönnyen knnyen kööt t 
barbaráátstsáágot, hgot, háázasszassáágotgot.. Elszakad a szElszakad a szüüllőőffööldjldjééttőől.l.

3. 3. RRevandikativevandikativ viselkedviselkedéés, problematikus egys, problematikus egyééneknek ––
defetistdefetista hajlamok: ela hajlamok: eléégedettlen, csalgedettlen, csalóódottdott
(alkoholista, nark(alkoholista, narkóós, maffis, maffióózzóó...); se otthon se itthon......); se otthon se itthon...



A vajdasA vajdasáági magyarokra jellemzgi magyarokra jellemzőő::

� A délszláv háború idején önszerveződéses bezárkózás, 
vagy külföldre menekvés. 

� Az áttelepüléskor meghatározó elsősorban a vajdasági 
rokonok és csak másodsorban a magyarországi 
ismerősök élethelye. 

� A második, harmadik hullámban érkezőket a 
tapasztalt földiek segítik (kapcsolati tőke, bizalom). 

� Az integrálódás kritikus szakaszában a bevándorló
magyarokat sérti az anyaországban hangoztatott
"júgós" gyűjtőfogalom.



VajdasVajdasáági magyarok emigrgi magyarok emigrááns ns 
ttíípusai:pusai:

� A vajdaságiak első (a polgárháborút megelőző
időszakban - 1960-90) hulláma nem menekült, ők 
kivándorló vendégmunkások.

� A háború elején, a hiperinfláció idején (1992-93) kilépők 
vállalkozók - alapítják a később helyzeti előnnyel (tőkével) 
rendelkező vállalatokat (kft, bt. a tercier szektorban).

� A polgárháború veszélye elől menekülők (1992-95) már 
kevés tőkével, gyakran az otthoni kapcsolatokra 
támaszkodva jutnak át és lelnek munkahelyre (feketézők). 
A szezonális, "jól fizető" munkákat választják. 

� Az otthoni ingatlant semmi esetben sem/csak ritkán 
értékesítik, így a visszatérés lehetősége számukra még 
nyitott. 



� Magyarországon a külföldi vállalkozássűrűség
(1999) 2,6%, de Csongrád megye az országos 
átlagot is felülmúlja: 2,9%.

� A jugoszláv cégek 70%-át alapították a 
régióban, ebből 44% Csongrád megyében, ami 
1996 után is 32%-al nőtt.

ÚJ HATÁRMENTI MIGRÁCIÓS TRENDEK
A jugoszláv vállalkozások térbeli mobilitása, 

gazdasági innováció kettős mozgása:
1. A települési hierarchia mentén való terjedés, 
2. A határ mentén a határátkelőkből terjedt szét a 

határközeli és a megye területeire, jelentősen 
hatva a határ menti tér gazdaságára.



A jugoszláv, többségében magyar nemzetiségű
„vállalkozó-menekülők arculata” 1990-1999-között:

1. Gyakorlott kis- és középvállalkozások külföldi  
bedolgozó alvállalkozóként – tapasztalattal, befektethető
tőkével. Vagyont, tőkét, gépeket is menekítettek, amit a 
határon vámmentesen áthozhattak. A vállalkozási 
céltelepülés az országhatárhoz legközelebbi falu vagy 
Szeged. 
2. A fiktív vállalkozások alakultak a térségben - a 
munkavállalási engedély helyettesítőjeként, lakás, ház 
vásárláshoz. 
3. A határ menti falvakban családi vállalkozásokat
létesítettek - kisüzemi, néhány tíz főt foglalkoztató cég –
amivel innovációs feltételek születtek a településen.



VonzVonzáástersterüületek letek -- a vajdasa vajdasáági magyarok tevgi magyarok tevéékenyskenyséége ge 
(munka, iskola, v(munka, iskola, váássáárlrláás) s) –– 2007 MTT kutat2007 MTT kutatááss --
Szabadka, Szabadka, ÚÚjvidjvidéék, Zenta, Szeged, Adak, Zenta, Szeged, Ada……

0,8

1,4

0,6

0,20,2

0,3

0,5

0,3

0,7

0,5
0,4

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Ú
jv

id
ék

re

S
za

b
ad

k
ár

a

Z
en

tá
ra

N
ag

yb
ec

sk
er

ek
re

K
ik

in
d

ár
a

Ó
b

ec
sé

re

A
d

ár
a

Z
om

b
or

b
a

M
ás

 v
aj

d
as

ág
i

vá
ro

sb
a

S
ze

ge
d

re

M
ás

m
ag

ya
ro

rs
zá

gi
vá

ro
sb

a



MagyarorszMagyarorszáági befogadgi befogadóó kkéészsszséégg

� A lakosság türelme fogy a százezres 
bevándorlói nagyságot látva. 

� A 90-es években a menekültekre vonatkozó
pozitív viszonyulás csökkent, a negatív pedig 
nőtt. A politikai menekülteket megértően 
fogadják, a gazdaságiakat ellenszenvvel.

� A szomszédos országból érkezetteket 
magyarokat „szívesebben látják”.

� Ma a vajdasági áttelepülők a déli határ 
közelében, illetve a Duna és a Tisza közötti 
területen és a fővárosban tartózkodnak 
legnagyobb számban és huzamosan. 



A hatA hatáármenti munkaerrmenti munkaerőőmozgmozgáásnak nagy a snak nagy a 
jjöövvőője je –– kitkitöörréési pontok:si pontok:

� A kereskedelem, az építkezések, a 
szállítmányozás (vasút- és a tiszai hajózás 
újraindítása), speciális logisztikai központok

� Közös kis- és középvállalkozások esélye nő

� Oktatási és kulturális kapcsolathálózat kell
Szerbiában a migrációs taszítás csökken, 

megmarad a karrierépítés keresése. 
A határon átívelő régiók munkaerőmozgását 

követni, tervezni lehet, az új erőforrás-
kihasználások, a térségfejlesztés céljából.


