Міністерство освіти і науки України
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
Кафедра географії та туризму

Реєстраційний №___________

Бакалаврська робота

Ставлення угорців Закарпаття до закордонної трудової міграції
Оросі Дора Павлівна
Студентка ІV-го курсу
Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія)
Освітній рівень: бакалавр

Тема затверджена на засіданні кафедри
Протокол №5 / 2019

Науковий керівник: Молнар Йосип Йожефович
к.г.н., завідувач кафедри

Завідувач кафедри: Молнар Йосип Йожефович
кандидат географічних наук

Робота захищена на оцінку _________, «___» ____________ 2020 року
Протокол № ______ / 2020

Міністерство освіти і науки України
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
кафедра географії та туризму

Бакалаврська робота

Ставлення угорців Закарпаття до закордонної трудової міграції

Освітній рівень: бакалавр

Виконала: студентка IV-го курсу
спеціальності 014 Середня освіта (Географія)
Оросі Дора Павлівна
Науковий керівник: Молнар Йосип Йожефович
к.г.н., завідувач кафедри

Рецензент: Папп Гейзо Йосипович
асистент

Берегове
2020

Зміст
Вступ .............................................................................................................. 6
1.

Міграція та трудова міграція в регіоні .................................... 7

2.

Загальна географічна характеристика Закарпаття ............. 10
2.1. Природні умови ..................................................................... 10
2.2. Населення .............................................................................. 12
2.3. Eкономіка ............................................................................... 13

3.

База даних та методи дослідження ........................................... 15
3.1. Анкетне oпитування............................................................. 15
3.2. Загальна характеристика респондентів .......................... 20

4. Результати ......................................................................................... 25
4.1. Відношення до працевлаштування за кордоном осіб, які
працюють в іноземних країнах та тих, які повернулися після
роботи за кордоном ....................................................................... 25
4.2. Майбутні плани заробітчан ................................................ 33
4.3. Ставлення до роботи за кордоном осіб,
працевлаштованих у регіоні ....................................................... 40
Резюме ...................................................................................................... 44
Декларація та Подяка ........................................................................... 45
Список використаної літератури ....................................................... 48
Додаток ..................................................................................................... 51

Ukrajna Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Földtudományi és Turizmus Tanszék

A kárpátaljai magyarok viszonya a külföldi munkavállalói migrációhoz
Szakdolgozat

Készítette: Oroszi Dóra
IV. évfolyamos
földrajz szakos hallgató

Témavezető: Molnár József
PhD, tanszékvezető
Recenzens: Papp Géza
adjunktus

Beregszász – 2020

Tartalomjegyzék
Bevezetés ......................................................................................................... 6
1. A migráció és a munkavállalói migráció térségünkben .................. 7
2. Kárpátalja általános földrajzi jellemzése ........................................ 10
2.1. Természeti viszonyok ................................................................... 10
2.2. Népesség ........................................................................................ 12
2.3. Gazdaság ....................................................................................... 13
3. Adatbázis és módszerek ...................................................................... 15
3.1. A kérdőívezés ............................................................................... 15
3.2. A lekérdezettek általános jellemzői ........................................... 20
4. Eredmények ......................................................................................... 25
4.1. A külföldi munkavállalók és hazatértek külföldi
munkával kapcsolatos attitűdjei ........................................................ 25
4.2. A külföldön dolgozók jövőképe ................................................... 33
4.3 Az itthon dolgozók külföldi munkával kapcsolatos
attitűdjei .............................................................................................. 40
Összefoglalás .................................................................................................. 44
Nyilatkozat és Köszönetnyilvánítás ............................................................. 45
Резюме ............................................................................................................ 46
Irodalomjegyzék ............................................................................................ 48
Melléklet ......................................................................................................... 51

Bevezetés
Az utóbbi években rohamosan nőtt a külföldi munkavállalók száma a kárpátaljai
magyarság körében. Új okok és új tényezők jelentek meg, melyek hatására ezek a folyamatok
felgyorsultak.
A munkamigráció Európa többi országához hasonlóan Ukrajnát és így Kárpátalját is érinti.
2013 novemberében a kijevi Függetlenség téren kirobbant tiltakozás és az azt követő harc
magával vonta az emberek tömeges elvándorlását, külföldön való munkavállalásukat, negatív
jövőképüket. A kisebbségellenes atrocitások folyamatosan jelen vannak az országban. Legyen
szó a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházának Molotovkoktélos megtámadásáról, az ukrán nacionalisták beregszászi zászlótépkedéséről, a Vereckei
honfoglalási emlékmű és más magyar jellegű emlékhelyek, épületek megrongálásáról, ezek
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyarok kevésbé lássanak jövőt ebben az országban.
Ukrajnában sokan elhagyják hazájukat, gyakran magukkal viszik a családjukat is. A
munkaképes lakosság elköltözése veszélyeket hordoz, rövid- és hosszútávon egyaránt.
Napjainkban a magasan képzett munkaerő is elhagyja Ukrajnát, a pótlása pedig nagyon nehéz
és lassú folyamat.
Korunkban az emberek elvándorlása Kárpátaljáról egyike napjaink legjelentősebb
társadalmi-gazdasági problémáinak. Véleményem szerint a munkavállalási célú elvándorlás az
aktuális ukrajnai helyzetnek, a külföldi magasabb keresetnek, a katonai behívásoknak, az
etnikai konfliktusoknak és a folyamatos magyarság elleni megnyilvánulásoknak köszönhető.
Munkámban Kárpátalja külföldön dolgozó magyarságának jövőképét vizsgáltam, illetve
véleményét az aktuális helyzetről a régióban. Továbbá a már hazatértek tapasztalatait, a
hazatérés okait, valamint az itthon dolgozók attitűdjeit a külföldi munkával kapcsolatban.
Kárpátalja migrációs-demográfiai folyamatairól magyar nyelven több publikáció is
született, ám olyan munka, ami a különbségeket vizsgálja a jelenleg külföldön dolgozók, a
hazatértek és az itthon dolgozók attitűdjei között eddig még alig készült.
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1. A migráció és a munkavállalói migráció térségünkben
A nemzetközi vándorlás, azaz migráció az eredeti lakóhely országának olyan tartós
elhagyása, amelynek célja egy más országban való lakóhely létesítése tanulás (Rédei, 2007),
letelepedés, jövedelemszerző tevékenység végzése (Illés, 2009) vagy a nyugdíjak
vásárlóerejének jobb kihasználása, illetve a kedvezőbb éghajlat keresése (Illés, 2008) céljából.
Ukrajna Európa legelmaradottabb állama, és világviszonylatban is jelentős a szegénység
(Czibere et al., 2017). A CIA által kiadott The World Factbook 2010-es adatai szerint a
lakosság 24,1 %-a szegénységben él Ukrajnában (CIA, 2010).
Az Ukrajna és Magyarország közötti migráció korán kezdődött, már 1991-ben és 1992ben, köszönhetően a vízummentességnek, valamint az útlevél-korlátozások eltörlésének. A
vándorlási minták változtak: szezonális, körkörös és tranzit. Noha a migránsok többsége
Kárpátalja magyar kisebbségéből származott és származik, voltak és vannak olyan bevándorlók
is Ukrajnából, akiknek nincs etnikai kötődése Magyarországhoz. Különböző szabályok
vonatkoztak a magyarokra és az ukránokra. A magyar kisebbség határokon átnyúló mobilitását
megkönnyítették bizonyos kedvező eljárásokkal (Triandafyllidou, 2013).
Az ukrán állampolgárok migrációs aktivitása a rendszerváltás után egyre élénkebb lett.
Utazásaik során kapcsolatba kerültek a külföldi lakossággal, vállalkozókkal, akik munkát is
ajánlottak az ukrán lakosoknak, ugyan alacsonyabb bérért, mint az adott ország lakosainak, de
ez a bér, még így is 4-5-ször magasabb volt az ukrajnai keresetüknél (Malinovszka, 2011).
A Dzerkalo Tizsnya (DT) hetilap internetes változata összeállításában annak járt utána a
Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) közreműködésével, hogy kik és miért vágnak
neki a nagyvilágnak, mennyien hagyhatják még itt az országot és mennyi időre. Különböző
források szerint jelenleg mintegy 6–8 millió ukrán polgár keresi a kenyerét az ország határain
túl. Egy részük egyébként már nem is ukrán állampolgár, mivel a „kiutazni, pénzt keresni és
hazatérni” trendet egyre gyakrabban váltja fel a „kiutazni, elhelyezkedni és ottmaradni”
elképzelés. Azok közül, akik még nem indultak el külföldre szerencsét próbálni, 29,1% már
elgondolkodott a lehetőségen, 63,6% mondta azt, hogy még nem fordult meg a fejében a
gondolat, 7,3% pedig tartózkodott a válaszadástól. Az Ukrajnát elhagyni szándékozók 55%-a
18 és 29 év közötti fiatal. A legtöbben (26,1%) mindaddig külföldön maradnak, amíg Ukrajna
gazdasága stabil növekedési pályára nem áll. 15,4% továbbra is vállalna szezonmunkát a
határon túl, de nem telepedne le külföldön. 14,1% azt tervezi, hogy örökre elhagyja Ukrajnát.
12,8% saját vállalkozásba kezdene Ukrajnában, miután külföldön megkereste az ehhez
7

szükséges pénzt. 9,8% azt követően tervez hazatérni, hogy külföldön új ismeretekre és
tapasztalatokra tett szert, 2,9% a kelet-ukrajnai háború befejeződésétől teszi függővé a
hazatérését.

Végül

19%

nem

tudott

választ

adni

a

kérdésre

(https://www.karpataljalap.net/?q=2018/02/04/hanyan-es-miert-vallalnak-munkat-kulfoldon,
2019).
Kárpátalját rengeteg fiatal hagyta el a katonai behívók és a munkavállalás lehetősége miatt,
a valós értékek jelentősen meghaladják a hivatalosan közölt adatokat.
A bevándorlók száma Kárpátalján 2016-os adatok alapján elérte a 6592 főt, illetve a
kivándorlás értéke 7441 fő volt. Magyarázata, hogy megnövekedett a katonai behívások száma,
illetve ennek elkerülése érdekében sokan elhagyták az országot (Benedek, 2016).
„A helyzet hasonló a néhai 90-es évekbeli Jugoszláviában történtekhez: amikor ott a
vajdasági férfiakat megpróbálták besorozni a horvátokkal is hadban álló osztagokba, azok
mindjárt a szomszédba, vagyis az anyaországba szöktek. Kárpátaljáról most a mi fiataljaink is
a menekülést választották, s külföldre távoztak. Hiába van fegyverszünet, azt a rengeteg
kiáramlott fiatalt még hazahozni se lehet, mert félnek. Családok mentek szét, hiszen családos
apák is megkapták a behívót. Az egész olyan, mint 1944 után, amikor 40 ezer férfit hurcoltak
el”, nyilatkozta Dupka György (https://eurocom.wordpress.com/2018/07/19/otthon-lennivagy-nem-lenni-karpataljan-foter/).
Kárpátalja

stabil

gazdasággal

rendelkező

országokkal

határos,

így a

magas

munkanélküliség miatt a megye az elsők között van a külföldi munkavállalás tekintetében
(Myklovda, Pytiulych, 2013).
A 2003-ig mért adatok alapján a magyar népesség a természetes fogyás mellett körülbelül
5 ezer fővel csökkent az elvándorlás miatt Kárpátalján (Horváth, 2003).
A kétezres évek után csökkenés volt megfigyelhető azon kárpátaljaiak közt, akik külföldön
vállaltak munkát. Ma azonban számuk újra nő. Kárpátaljáról az itt végzett felmérések szerint
125–250 ezer ember dolgozik külföldön (Ihnatolja, 2012).
A 2014-es ukrán krízis kezdete óta a hírek a kárpátaljaiak tömeges Magyarországra
vándorlásáról, munkavállalásáról számoltak be. Ennek okai egyrészt a katonai behívók,
másrészt a kilátástalan gazdasági körülmények (Kovály et al. 2017).
Statisztikai adatok alapján feltételezhetjük, hogy a másfélezer Kárpátaljáról hivatalosan
kitelepülők 91,2%-a, a négy magyarlakta síkvidéki járásból, valamint a területükön fekvő
megyei alárendeltségű városokból származott (Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főhivatal,
2016).
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Magyarország települései között leginkább preferált Budapest, Nyíregyháza, Debrecen,
Kisvárda és Miskolc; a megyék szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest és Hajdú-Bihar, ahol ezen
migránsoknak több mint 77%-a él (Kincses et al., 2011).
Amint látható a szakirodalmi adatok alapján, ezen problémakör mértéke jelentős.
Statisztikai adatok felhasználásával munkamigrációt többen is vizsgáltak. Jelen vizsgálatom
azonban kérdőíves lekérdezéssel történt, ami új szemszögből közelítette meg a témakört,
továbbá, míg a korábban készült szakirodalmak leginkább csak a jelenleg külföldön dolgozókat
vizsgálták, addig szakdolgozatomban 3 célcsoport is analizálva lett.

9

2. Kárpátalja általános földrajzi jellemzése
2.1. Természeti viszonyok
Kárpátalja Ukrajna 24 megyéjének egyike, 13 járásból és 5 megyei alárendeltségű városból
áll. Ukrajna nyugati részén helyezkedik el, kiterjedése kelet-nyugat irányban 190 km, észak-dél
felé 100 km. 12 800 km2-es területével Ukrajna egyik legkisebb megyéjének számít. A megye
Európa centrumában helyezkedik el, területén fontos közutak, vasutak haladnak át,
villamosvezetékek és csővezetékek húzódnak, amelyek több közép-európai országgal kötik
össze Ukrajnát. Előnyei közé tartozik még, hogy a szomszédos Lengyelország, Szlovákia,
Magyarország, Románia, fejlettebbek, mint Ukrajna, valamint ezek Európai Uniós tagállamok
is. Hátrányként említhető, hogy Kárpátalja a fővárostól mintegy 800 km-re helyezkedik el, az
országon belül periférikus helyzetet foglal el, távol esik az ukrajnai iparvidékektől és a
tengerparttól (Molnár, 2009).
Kárpátalja déli, délnyugati részén az Alföld pereméhez kapcsolódó Tisza menti
törmeléklejtő valamint a Szatmár-Beregi-síkság húzódik. A belső vulkáni övezetben néhány
mészkőszirt – a homonnai, a munkácsi s a Tisza mentiek – élénkítik a területet
(http://www.karpatalja.com.ua/karpatalja/termeszet.html).
Kárpátalja hegyvidéki területei három részre oszthatóak:
1) A Vihorlát-Gutini vulkáni vonulat, amely 120 km hosszú és 15– 20 km széles Ukrajna
területén. Ez átmegy északnyugaton Szlovákiába is, délkeleten pedig Romániába. A
nagyobb folyók, mint például a Tisza, Ung, Latorca és Borzsa, gerincsorokra
szabdalják. A déli lejtő vízválasztóin ered néhány kisebb folyó: Viznyica, Ilosva, Obava
és a Matekova. Ezek teszik bonyolulttá a domborzatot. A vonulat magassága 700-800
méter, de van olyan csúcs is, amely meghaladja az 1000 métert is (Cisz, 1962;
Szidorenko, 1966).
2) A Havasi vonulat. Nevének eredete egyesek szerint az, hogy az egész Kárpátokban itt a
legtartósabb a hótakaró. Mások szerint az itt jelenlévő alhavasi rétről nevezték el. A
Tisza jobb oldali mellékfolyói erősen felszabdalták. Az Ung és Latorca között található
a Róna-havas, amely földtani szempontból a Dukla-takaróhoz tartozó vonulat
legmagasabb része, mintegy 1479 méteres magasságával. Latorca és a Nagy-ág között
található a Borzsa-havas, amelynek legmagasabb pontja a Sztoj 1681 méterrel. A
Talabor és a Tarac között kimagaslik a Kraszna-havas, legmagasabb hegycsúcsa a
Sziglanszkij (1563 m). A Tarac és a Fekete-Tisza közötti vonulat a Szvidovec,
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legmagasabb csúcsa a Biznyica 1881 méteres magassággal. Ha a Fekete-Tisza völgyét
elhagyjuk, a dicső Csornohora vonulathoz érünk, ahol megpillanthatjuk Ukrajna
legmagasabb pontját, a Hoverlát (2061 m) (Cisz, 1962; Szidorenko, 1966).
3) A Vízválasztó-vonulat nagy része Kárpátalja határain túl esik. Ide sorolható a Gorgánok
és a Keleti-Beszkidek. A vonulatot hágók szabdalják fel, a nagyobb folyók felső
szakaszainál: az Uzsoki-hágó, a Vereckei-hágó, a Toronyai-hágó és a Tatárhágó (Cisz,
1962; Szidorenko, 1966).
Kárpátalja éghajlata nedves kontinentális. A megye felszínét érő globális sugárzás évi
mennyisége 48 kcal/cm2 . Kárpátalja éghajlatára hatással vannak a mérsékeltövi óceáni és
kontinentális légtömegek, kisebb mértékben a trópusi és arktikus légtömegek. Az éghajlat
kialakulásában különösen nagy jelentősége van a Kárpátoknak, amelynek köszönhetően
gyengül a Szibériai- és erősödik az Azori-anticiklon hatása. A hegygerincek akadályozzák a
hideg, arktikus légtömegek betörését a Kárpát-medencébe, növelik a konvekciós légmozgást és
ezzel heves esőket okoznak, amelyek árvizek és a hegyoldalakról lezúduló csuszamlások, kőés sárlavinák előidézői (Oroszi, 2017).
A domborzat változatosságának köszönhetően változatos a hőmérsékleti eloszlás. A
hegyvidék és a síkvidék között jelentős hőmérsékleti eltérés fedezhető fel. A hegyvidéken a
januári középhőmérséklet –8° – –6°C, a síkvidéken –2° – –4°C, a júliusi a hegyvidéken +14–
16°C, a síkvidéken +20–21°C. Kárpátalján a legalacsonyabb hőmérséklettel rendelkező
település Alsóhidegpatak (–36°C) a legmagasabb hőmérsékletű Beregszász (+38,5°C).
Kárpátalja keleti része (Máramarosi-medence) a Kárpát-medence egyik legcsapadékosabb
területe. A domborzat emelkedésével növekszik a csapadék mennyisége és intenzitása. A Csap–
Beregszász vonaltól északkeleti irányban növekedik az átlagos csapadékmennyiség. A
legcsapadékosabb hely Kárpátalján Oroszmokra 1499 mm-rel (Oroszi, 2017).
Kárpátalja vízkészletekkel való ellátottsága jónak minősíthető. A vízkészletek bősége a
megye nagyobb, hegyvidéki részének csapadékbőségével függ össze, ami biztosítja az
utánpótlást mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek számára. A felszíni vizek köréből a
folyóhálózat tűnik ki gazdagságával. A 10 km-nél hosszabb folyókból 142 van, a rövidebb
vízfolyások számát 2-9 ezerre becsülik. A folyók táplálásában a hólé, az esővíz és a felszín
alatti vizek vesznek részt (Bodnár, 1987).
A tavak Kárpátalján jóval kevésbé elterjedtek, mint a folyók. Ennek fő oka a nedves
éghajlat, ami a tavakat lefolyásossá teszi, és ezzel felgyorsítja a lecsapolásos tópusztulást.
Összesen 32 természetes állandó tavat tartanak nyilván, amelyek többsége egy hektárnál kisebb
vízfelszínű (Molnár, 2009).
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Az Északkeleti-Kárpátokban a hegyvidéki-réti és hegyvidéki-tőzegtalajok terjedtek el.
Ezek a talajtípusok füves területeken jöttek létre magas nedvességtartalom mellett. A
hegyvidéki-réti talajok tőzeges rétege 10–15 cm, melyek savasak. A Kárpátokban a poloninák
mélyebben fekvő részein vékony és gyengén termékeny hegyvidéki-tőzegtalajok képződtek.
Glejes-gyeptalajok –– a Kárpátaljai-alföldön terjedtek el, nedves réti növényzet alatt, az ősi tavi
és folyami üledékeken. Ezek a talajok nagyon savasak, fizikai tulajdonságaik kedvezőtlenek.
Humusztartalmuk –– 3,5–4%. Többnyire takarmánynövények termesztésére használják (Izsák,
2007).
Az Ukrán Kárpátok adja Ukrajna erdőkkel borított területének 39%-át. Az erdőkben közel
200 féle fás és bokros növényfajt találunk, főleg erdeifenyőt, lucfenyőt, jegenyefenyőt, tölgyet,
bükköt, gyertyánt, szilt, hársat, kőrist, juhart, nyírt, égert, jegenyét. Az ÉszakkeletiKárpátokban a legfelső erdei szintet foglalják el a lucfenyvesek, alattuk a bükkösök, az
alacsonyabb részeken és a síkságokon pedig a tölgyesek dominálnak. Az európai bükkösök
alkotják a Kárpátok egyik legfőbb fafaját. A hegyvidéki rétek (poloninák) az UkránKárpátokban terjedtek el többnyire 1800 m fölött, alattuk húzódik a szubalpesi öv. (Izsák,
2007).
Kárpátalja állatvilágára jellemző az őz, a jávorszarvas, a medve, a hiúz, a vadmacska, a
vidra, a borz, az erdei- és kőnyest, a havasi egér, az alpesi barnafogú egér, a siketfajd, a nyírfajd,
a harkály, a fenyőszajkó, a királysas, a szürkebagoly, az erdei kígyó, a közönséges vipera, a
sikló, a vízisikló, különböző gyíkok (zöld és 135 tavi), a gőte (kárpáti, közönséges, tarajos), a
szalamandra, a (tavi-, zöld-, földi-) békák, varangyok stb. A hegyi folyók jellegzetes halfajai a
szivárványos és folyami pisztráng, a pérhal, a lápi póc stb. A rovarok között ismertek a
pókfélék, a vaklegyek, a kullancs, a különböző levéltetvek stb. (Izsák, 2007).

2.2. Népesség
Az elérhető legfrissebb népszámlálás adatai szerint (2001) a Kárpátalján élő több mint
száz nemzetiségből nyolc a meghatározó számú. A magyarok száma a megyében 151 500 fő,
ezzel a második legnagyobb etnikum a térségben (Molnár, Molnár D., 2005). Döntő többségük
(73,8 százalék) Magyarország határától legfeljebb 20 kilométeres távolságban él, harmaduk a
Beregszászi, negyedük pedig az Ungvári járás lakója (Gyémánt, 2011). „A kárpátaljai
magyarok 64,6 százaléka, azaz 97 918 fő 2001-ben falvakban élt, 8,8 százaléka (13 314 fő) ún.
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városi típusú településeken, 26,6 százaléka (40 284 fő) pedig városokban.” (Molnár, Molnár
D., 2005).
A vallási felekezetekhez való tartozás szempontjából is a sokszínűség jellemző a
vidékre. Felekezeti megoszlásokról nem készültek statisztikák, csak az egyes egyházak
számolják tagjaikat, de ezek az adatok sem nyilvánosak. Kárpátalja lakosságának legnagyobb
része 2015-ös adatok alapján pravoszláv (36%), ezután jönnek a római és görög katolikusok
(29%), majd a protestánsok (23%) (Релігійно-інформаційна служба України, 2020).
Teperics Károly középiskolások körében végzett felmérése lehetőséget adott a tanulók
vallásosságának megismerésére. Eszerint a diákok több mint fele jár rendszeresen templomba,
heti rendszerességgel vesznek részt istentiszteleti alkalmon. Számos társadalomtudományi
kutatás magyarázza e jelentős arányokat azzal, hogy a kárpátaljai magyarság számára az egyház
és a vallás egyfajta identitásképző dimenzió, amely ápolja és továbbadhatóvá teszi a magyar
kisebbségi nyelvet és kulturális hagyományokat (Teperics, 2013).
A 2001-es népszámlálás alapján Kárpátalja lakosságának közel fele középiskolai
végzettséggel, tehát érettségivel rendelkezik, azonban ez nem felel meg az európai érettségi
kategóriájának. A lakosság 8,4 százaléka végzettség nélküli, 15,8 százalék elemi iskolát végzett
(1–4. osztály), 19 százalék pedig általános iskolai végzettségű (1–9. osztály). Mindössze 7,6
százaléknak van valamilyen felsőfokú végzettsége (Molnár, Molnár, 2005). A tankötelezettség
korhatára az országban18 év.

2.3. Gazdaság
Kárpátalja megye hozzájárulása az ország GDP-jéhez mindössze 1,5 százalék, ezzel
Ukrajnában az utolsó helyet foglalja el (Imre, 2009). A gazdaság valamennyi ága alacsony
hatásfokú, az egy főre jutó termékgyártás az országos átlag felénél is kevesebb Kárpátalján
(Baranyi, 2005).
A megélhetést biztosító ágazat leginkább a mezőgazdaság. Ennek több oka van, az egyik
legfontosabb, hogy a rendszerváltást követően a régió ipara tönkrement, emiatt sokan
visszaköltöztek a falvakba, mivel ott az alapvető élelmiszerek megtermelése valamilyen szinten
megoldható (Baranyi, Balcsók, 2004).
Kárpátalja gazdaságát vizsgáló kutatások eredményei megegyeznek abban, hogy a
kárpátaljai térség már akkor is fejletlen területnek számított, amikor Magyarországhoz tartozott.
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A Szovjetunió – később Ukrajna – részeként csak tovább romlott a helyzet. A legnagyobb
problémát leginkább a magas munkanélküliség jelentette és jelenti ma is. Gyémánt Richárd
2002-es adatai szerint a gazdaságilag aktív korú népesség 6,5 százaléka volt abban az
időszakban munkanélküli. A 2007-es Kárpát Panel vizsgálat során is ez a munkanélküliségi
arány volt a jellemző a térségre. Az ukrán statisztikai adatok pedig 2012-ben ezt a számot
valamivel magasabbra, 8,7 százalékra becsülik. Ez az arány a valóságban jóval magasabb.
Ennek az az oka, hogy csupán minden tizedik ember regisztrálja magát a foglalkoztatási
központokban. Így a munkanélküliek arányát minimálisan a hivatalos érték tízszeresére
becsülik. Egyes magyarok által lakott településeken ez akár 100 százalék is lehet. Az ilyen
helyzetben lévő települések lakossága sokszor arra kényszerül, hogy illegális munkákból tartsa
el magát és családját. Biztos megélhetést sok esetben a magyar határ közelsége ad, illetve az
utóbbi években fellendülő idegenforgalom, amely enyhíteni látszik a súlyos gazdasági
helyzetet, de megoldani nem képes (Gyémánt, 2011). A turizmus adottságai kiválóak, hisz itt
van Ukrajna legmagasabb pontja, a Hoverla (Hó-vár), a Munkácsi vár, a Szinevéri-tó, a
Kaszonyi, Beregszászi termálfürdő.
„A települések nagy részén gondot jelent az alapvető infrastruktúra kiépítése és
évtizedekig is eltart, mire sikerül befejezni azt. Elsősorban az anyagi gondok miatt, mivel a
helyi önkormányzat nem kap elég pénzt a járástól az infrastrukturális fejlesztésre, önerőből
viszont nem tudja megoldani. Nagyon sok esetben a polgármesterek a település lakosságának
anyagi hozzájárulásával tudják csak megoldani a közművesítést” (Darcsi, 2008).
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3. Adatbázis és módszerek
3.1. A kérdőívezés
Szakdolgozatomban végzett kutatásom módszere a kérdőíves lekérdezés volt, melyet a
Facebook közösségi oldal segítségével töltettem ki.
Az első számú kérdőív (1. sz. melléklet) olyan kárpátaljai, magyarlakta településen élők
számára készült, akik jelenleg külföldön tartózkodó munkavállalók. A kettes számú kérdőívben
(2. sz. melléklet) a megkérdezettek már hazatért külföldi munkavállalók voltak. A hármas
számú kérdőív (3. sz. melléklet) pedig a továbbra is Kárpátalján dolgozók és élők számára
készült.
Mindhárom témájú lekérdezés területi lefedettségének szemléltetésére összefoglaló
térképek készültek. A lekérdezett jelenleg külföldön munkavállalók lakhelyeinek térképe a 1.
ábra, a már hazatért lekérdezettek térképe az 2. ábra, és a lekérdezett itthon dolgozók térképe
pedig a 3. ábra. A lakhelyek számmal vannak jelölve a térképeken és a hozzájuk tartozó
táblázatokban

pedig

megtalálhatóak

ezen

számokhoz

tartozó

településnevek.

1

Dercen

19

Beregdéda

37

Sárosoroszi

2

Csongor

20

Mezőgecse

38

Tiszapéterfalva 56

Csepe

3

Barkaszó

21

Balazsér

39

Nagyszőlős

Karácsfalva

15

55

57

Nevetlenfalu

4

Szernye

22

Beregsom

40

Feketepatak

58

Tiszújhely

5

Beregrákos

23

Bótrágy

41

Gyula

59

Nagydobrony

6

Fornos

24

Gút

42

Salánk

60

Ungvár

7

Izsnyéte

25

Kígyós

43

Akli

61

Csap

8

Kajdanó

26

Nagybereg

44

Tiszabökény

62

Eszeny

9

Beregszász

27

Nagymuszaly

45

Forgolány

63

Korláthelmec

10

Jánosi

28

Rafajnaújfalu

46

Verbőc

64

Kisdobrony

11

Vári

29

Zápszony

47

Tiszakeresztúr

65

Tiszasalamon

12

Bátyú

30

Hetyen

48

Batár

66

Szalóka

13

Bene

31

Asztély

49

Feketeardó

67

Szürte

14

Gát

32

Bégány

50

Nagypalád

68

Kisgejőc

15

Mezőkaszony 33

Csonkapapi

51

Tiszaújlak

69

Rát

16

Beregújfalu

34

Kisharangláb

52

Aklihegy

70

Tiszaágtelek

17

Borzsova

35

Macsola

53

Fertősalmás

71

Tiszaújfalu

18

Badaló

36

Nagybakta

54

Mátyfalva

1. ábra: A lekérdezett jelenleg külföldön dolgozók száma településenként
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2. ábra: A hazatért válaszadók száma településenként
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3. ábra: A lekérdezett itthon dolgozók száma településenként

A jelenleg külföldön dolgozókra vonatkozó kérdőív (1. sz. melléklet) három blokkra
tagolódik. Az első rész a válaszadó általános adataival kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. A
második a külföldi munkájukkal kapcsolatos kérdésekre vonatkozik, a harmadik rész pedig
ezen lekérdezettek jövőbeli terveire kért választ.
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A hazatértekre vonatkozó kérdőív (2. sz. melléklet) első és második része hasonló a
jelenleg külföldön dolgozók számára készült kérdőívéhez, kivéve, hogy a második részben a
lekérdezettek külföldi munkájukkal kapcsolatos kérdések múlt időben vannak feltéve. Jövőbeli
terveikről nem lettek kérdezve, csak jelenlegi helyzetéről.
Az itthon dolgozókra vonatkozó kérdőív (3. sz. melléklet) első része szintén
megegyezik a korábban felsorolt két kérdőív első-első részével. A második blokkban a külföldi
munkával kapcsolatos attitűdjeikről kérdeztük a válaszadókat, a harmadik részben pedig az
itthoni munkalehetőségeikről és jelenlegi helyzetükről.
A 2018-ben és 2019-ben végzett évfolyammunkámban, a Munkácsi és Beregszászi
járás magyarságának munkamigrációját vizsgáltam. Ezt a témát folytatva és kibővítve írtam
meg jelen szakdolgozatomat. A 2018-as kutatásaim során az elektronikus úton történt
lekérdezéseknél negatív tapasztalataim voltak, mivel a legtöbben nem akartak anyagiakkal
kapcsolatos kérdésekre választ adni, túl személyesnek tekintették a kérdőívek ilyen jellegű
kérdéseit. A következő két évben az ugyancsak elektornikus lekérdezések már
gördülékenyebben mentek, a válaszadók az anyagi jellegű kérdéseket is segítőkészebben
töltötték ki.
A jelenleg külföldön dolgozóknál felhasználtam az elmúlt két évben szintén
elektronikusan begyűjtött 200 kérdőívet (Munkácsi, Beregszászi járás) illetve további 129
lekérdezést végeztem az Ungvári és Nagyszőlősi járás magyarságának körében.
A hazatértek külföldi munkavállalók lekérdezésénél felhasználtam a 2019-es
évfolyammunkám készítése során a Beregszászi járásban begyűjtött 20 kérdőívet, melyeket
további 22 lekérdezéssel bővítettem. Ezeket az Ungvári, Munkácsi és Nagyszőlősi járás
magyarságának körében végeztem.
Az itthon dolgozóktól összesen 100 kérdőívet gyűjtöttem, válaszadóim az Ungvári,
Munkácsi, Beregszászi és Nagyszőlősi járások magyarsága volt.
A kérdőív alapjául internetes forrásból vett kérdéseket is felhasználtam. Ezeket saját
céljaimnak

megfelelően

módosítottam

a

kérdőívemben

(http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/615547518/1/, 2017).
A kérdőívekből kapott átlagértékek közötti különbség szignifikanciájának eldöntésére
egy statisztikai módszert is használtam, a T-próbát. A T-próba nem más, mint az átlagok közti
eltérések vizsgálata. Arra a kérdésre ad választ, hogy a mintánk két részsokaságában az átlagok
közötti különbség tényleg valós különbség-e vagy ez csak a véletlen műve. A T-teszt esetében
nem

a

T

értéke

a

fontos,

hanem

a

neki

(https://spssabc.hu/ketvaltozos-elemzes/t-proba/, 2020).
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megfelelő

szignifikanciaszint

3.2. A lekérdezettek általános jellemzői
Több szempontot is figyelembe vettem az adatfeldolgozás során. Például a
foglalkoztatottak nemét, életkorát és iskolai végzettségét, azt, hogy a munkavállalást tekintve
melyek a fő célországok.
A jelenleg külföldön dolgozók nemi összetételénél igyekeztem fele-fele arányban
lekérdezni, ami sikerült is, így a férfi-nő arány 50–50%-os lett.
A hazatérteknél a lekérdezett férfiak aránya 57%-os, a nők aránya 43%.
A lekérdezett itthon dolgozóknál a nők aránya 82%, a férfiaké mindössze 18%. Ezt az adatot
okozhatja az, hogy a nők közlékenyebbek, így szívesebben töltötték ki a kérdőívemet.
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4. ábra: A lekérdezettek nemi összetétele
A lekérdezés során a korösszetételt a minta kiválasztásánál nem vettem figyelembe, utólag
vontam össze korosztályonként. A mintába, mind a három típusú kérdőív esetében, fiatalok
kerültek be, ami azzal függhet össze, hogy a külföldi munkavállalás a fiatalok körében
elterjedtebb, így arányuk magasabb, továbbá (itt már a másik 2 kérdőívre is utalok) az online
lekérdezéssel a fiatalokat és középkorúakat kérdeztem le nagyobb számban. A T-próba 95%-os
valószínűségi szinten szignifikánsnak találta a különbséget a falusi és városi lekérdezettek kora
között. A falusiak átlagéletkora 34 év, míg a városiaké 31 év.
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5. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó válaszadók korfája

50<
40-49
30-39
20-29
-30%

-20%

-10%

0%

10%

Nő

20%

30%

Férfi

6. ábra: A hazatért válaszadók korfája
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7. ábra: Az itthon dolgozó válaszadók korfája
A válaszadók befejezett legmagasabb iskolai végzettsége mind három célcsoport
tekintetében a 8. ábrán látható. A diagramon látható, hogy a jelenleg külföldön dolgozó
válaszadók körében a szakközépiskolai végzettség emelkedik ki, ami azzal magyarázható, hogy
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sokan nem vágynak továbbtanulni, így csak szakközépiskolai végzettséget szereznek, amivel
nem tudnak jól elhelyezkedni és végül külföldön vállalnak inkább munkát. A hazatért
válaszadóknál a főiskolai végzettség vezet, míg a lekérdezett itthon dolgozóknál az egyetemi
végzettég emelkedik ki. A SUMMA 2017-es felmérése szerint a kárpátaljai magyarság 18 éven
felüli népességének 16%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, míg az általános iskolát be nem
fejezők aránya 1% alatt marad (https://bgazrt.hu/summa-2017-a-karpataljai-magyarsagdemografiai-felmerese/).
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8. ábra: A válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége
Megvizsgáltuk továbbá a jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek végzettségét nem
szerinti bontásban. Látható, hogy míg a nők esetében az egyetemi végzettségűek voltak
többségben, addig a férfiaknál a szakközépiskolai végzettségűek. Ez azzal magyarázható, hogy
statisztikailag

több

nő

megy
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9. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek végzettsége nem szerinti bontásban.
A jelenleg külföldön dolgozó válaszadók átlagos családmérete 4,5 fő. Ez egy fontos ok
lehet a külföldön való munkavállalásra. Minél nagyobb a család mérete, annál nagyobb a
valószínűsége, hogy a Kárpátalján kapható fizetésből nem tudják eltartani őket.
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10. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó válaszadók családméretének gyakorisági eloszlása
A hazatért válaszadók átlagos családmérete szintén 4,5 fő. Hazatérésüknek
valószínűsíthető oka a kérdőívek alapján, hogy átlagosan 3 generáció él együtt, melyekből a
nagyszülők sokszor gondozásra szorulnak, a kiskorúak pedig igénylik a szülő, családfő
jelenlétét.
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11. ábra: A hazatért válaszadók családméretének gyakorisági eloszlása
Az
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12. ábra: Az itthon dolgozó válaszadók családméretének gyakorisági eloszlása
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fő.

4. Eredmények
4.1. A külföldi munkavállalók és hazatértek külföldi munkával
kapcsolatos attitűdjeik
A lekérdezett kérdőívek alapján lássuk a főbb eredményeket.
Az első csoportosítás a lekérdezettek munkahelyének ország szerinti eloszlása volt. A
13. ábrán látható, hogy a jelenleg külföldön dolgozó valamint a hazatért lekérdezettek
munkahelyének ország szerinti megoszlásánál is egyöntetűen Magyarország emelkedik ki. A
kérdőíves interjúk eredményeinek alapján ennek egyik oka az lehet, hogy Magyarország
szomszédos ország, így földrajzilag közel helyezkedik el, könnyen és gyorsan elérhető,
gyakrabban jöhetnek haza és nem utolsó sorban az anyanyelvüket használhatják
munkahelyükön. Egyéb szakirodalmi források szerint is Magyarország a fő célország a
munkavállalók körében, melynek okaként a nyelvi és kulturális rokonságot említik (Molnár et
al., 2018).
Kutatásom alapján a második helyen álló célország a kárpátaljai magyar munkavállalók

körében Csehország, amely szintén megegyezik a szakirodalomban található eredményekkel.
Becslések szerint a külföldi magyar munkavállalók körülbelül egyharmada dolgozik
Csehországban, ez a magasabb fizetésnek, a földrajzi közelségnek és a történelmi
kapcsolatoknak köszönhető (Molnár et al., 2018). A többi ország távolabb helyezkedik el, nem
az anyanyelvüket használják és a távolság miatt ritkábban jönnek haza. További ok lehet, hogy
egyre több helyen hirdetik a magyarországi és csehországi állásokat, egyre többen mernek az
előttük kiutazott munkavállalók példáján felbátorodva felkerekedni és hasonlóan hozzájuk
szerencsét próbálni ezekben az országokban.
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13. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó és hazatért válaszadók munkahelyének ország szerinti
megoszlása
A továbbiakban a lekérdezettek megoszlását vizsgáltam meg a külföldi munkavállalás
kezdetének éve szerint (14. ábra). Szakirodalmi források szerint az utóbbi évtizedben a
kivándorlók száma minden évben meghaladta betelepültekét, ennek megfelelően a 2008 és
2015 közötti időszakban 9078 fővel csökkent Kárpátalja lakossága (Ukrajna Állami Statisztikai
Szolgálata, 2016). Ukrajnán belül Kárpátalja rendelkezik a legrosszabb nemzetközi migrációs
mérleggel. Források szerint az ukrán állampolgárok Magyarországra irányuló vándorlása 2013
és 2014 között 30%-kal, 2014 és 2015 között pedig 60%-al nőtt (Erőss et al., 2016). A 14.
ábrán látható, hogy mind a jelenleg külföldön dolgozó, mind a hazatért válaszadók körében
2014-ben kezdődött a lendületesebb külföldi munkavállalás. Ez minden bizonnyal az abban az
időben zajló majdani forradalomnak, a katonai behívásoknak, illetve az alacsony béreknek volt
köszönhető. A 2017-es évtől kezdődően azonban csökkeni kezdett a friss külföldi
munkavállalók száma és aránya egyaránt.
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14. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó és hazatért válaszadók megoszlása a külföldi
munkavállalás kezdetének éve szerint
Megvizsgáltam a jelenleg külföldön dolgozók megoszlását a külföldi munkavállalás
kezdetének éve szerint nem szerinti bontásban (15. ábra), látható, hogy a lekérdezett férfiaknál
és nőknél a külföldi munkavállalás 2013 után kezdődött meg lendületesebben.
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15. ábra: A jelenleg külföldön dolgozók megoszlása a külföldi munkavállalás kezdetének éve
szerint nem szerinti bontásban
Továbbá megvizsgáltam a jelenleg külföldön dolgozók megoszlását a külföldi
munkavállalás kezdetének éve szerint végzettség szerinti bontásban (16. ábra). A felsőfokú
végzettséggel rendelkező jelenleg külföldön dolgozó válaszadók lendületes külföldi
munkavállalása 2013-ban kezdődött meg, míg a nem felsőfokú végzettséggel rendelkező
válaszadóké 2014-ben.
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16. ábra: A jelenleg külföldön dolgozók megoszlása a külföldi munkavállalás kezdetének éve
szerint végzettség szerinti bontásban
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A következő ábrán (17. ábra) látható, hogy egy év folyamán mennyi időt töltöttek
munkával a válaszadók. A legtöbben 10–11 hónapot dolgoztak az évben. Ami azt jelenti, hogy
mindössze 1–2 hónapot pihentek/töltöttek itthon éves szinten, vagy az egész évet külföldön
töltötték 1-2 nap megszakítással. Valószínűleg ezek a szabadnapok a nagyobb ünnepekre estek.
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17. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek külföldön tartózkodásának ideje egy év
alatt (hónap)
A 18. ábrán látható a jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek külföldön
tartózkodásának idejét egy év alatt, nem szerinti bontásban. Összeadva az utolsó három
oszlopot, a válaszadó férfiak 61%-a és a nők 54%-a az év 10–12 hónapját külföldön tölti.
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18. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek külföldön tartózkodásának ideje egy év
alatt nem szerinti bontásban (hónap)
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Megvizsgáltam a lekérdezettek külföldön tartózkodásának idejét 2018-ban végzettség
szerinti bontásban (19. ábra). Az ábrán látható, hogy összeadva az utolsó három oszlopot, a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők 69%-a és a nem felsőfokú végzettséggel rendelkezők
48%-a az év 10–12 hónapját külföldön töltik.
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19. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek külföldön tartózkodásának ideje egy év
alatt végzettség szerinti bontásban (hónap)
A külföldön megkeresett fizetés arányát megvizsgálva a Kárpátalján megkapható
keresethez képest (20. ábra) kiderült, hogy a jelenleg külföldön dolgozó válaszadók átlagosan
5,1-szer többet keresnek külföldön, mint itthon. A hazatértek pedig 5,2-szer többet kerestek
külföldi munkahelyükön. A T-próba 95%-os valószínűségi szinten szignifikánsnak találta a
különbséget a között, hogy a falusiak és a városiak által külföldön megkeresett pénz az
itthoninak hányszorosa volt. A falusiak átlagosan 5-ször többet, a városiak pedig 6-szor többet
keresnek külföldön, mint itthon.
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20. ábra: A jelenleg külföldön dolgozók és hazatértek megkeresett fizetés aránya
az itthonihoz a válaszadók között
Megvizsgáltam a jelenleg külföldön dolgozók által megkeresett fizetések arányát a
Kárpátalján megkapható keresethez képest a válaszadók között nem szerinti bontásban (21.
ábra). Az eredmény szerint, míg a válaszadó nők 41%-a 2-3-szor többet keres, addig a férfiak
43%-a 4-6-szor többet. Átlagosan a férfiak 5,6-szor többet, a nők pedig 4,5-ször többet kerestek
külföldön, mint itthon. Ennek oka az lehet, hogy a férfiak nehezebb és keményebb fizikai
munkát

végeznek,

amiért

magasabb

fizetést

kapnak.
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21. ábra: A jelenleg külföldön dolgozók megkeresett fizetés aránya az itthonihoz a
válaszadók között nem szerinti bontásban
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Megvizsgáltam a jelenleg külföldön dolgozók megkeresett fizetés arányát az itthonihoz
a válaszadók között végzettség szerinti bontásban (22. ábra). Míg a nem felsőfokú
végzettséggel rendelkező válaszadók átlagosan 4,7-szer többet keresnek, addig a felsőfokú
végzettséggel rendelkező válaszadók átlagosan 5,4-szer. Ennek oka az lehet, hogy a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők magasabb pozícióban helyezkednek el, ahol a fizetés is magasabb.
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22. ábra: A jelenleg külföldön dolgozók megkeresett fizetés aránya az itthonihoz a
válaszadók között végzettség szerinti bontásban
A 23. ábrán látható, hogy az országok fejlettségi szintjének megfelelőek a fizetések. Az
alacsonyabb fejlettségű országokban a fizetések aránya is alacsonyabb. Így átlagosan
Magyarországon

4,6-szor,

Csehországban

5,5-ször,

Nagy

Britanniában

6,7-szer,

Németországban 6-szor és egyéb országokban (Ausztria, Hollandia, Franciaország) 5,9-szer
többet keresnek, mint hazájukban.
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23. ábra: A válaszadók országok szerinti fizetésének aránya az itthonihoz
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4.2. A külföldön dolgozók jövőképe
A jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek válaszait összegezve elmondható, hogy 36%uk arra a kérdésre, hogy mennyi időre tervezi még a külföldön való munkavállalást nem adott
választ (24. ábra). 14%-uk előre láthatóan két évre tervez külföldön munkával tölteni.
Pozitívumként említhető, hogy a lekérdezettek mindössze 18%-a látja jövőjét külföldön és nem
tervez visszatérni Kárpátaljára.
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24. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek megoszlása külföldön tervezett idejüknek
megfelelően (év)
A jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek megoszlását külföldön tervezett idejüknek
megfelelően nem szerinti bontásban szintén megvizsgáltam (25. ábra). Ennek összesítésekor
kiderült, hogy a lekérdezett férfiak 38%-a, míg a nők 33%-a tartózkodott a válaszadástól.
Ugyanakkor a nők 21%-a nem tervez hazatérni Kárpátaljára, míg a férfiak 14%-a tervezi
külföldön folytatni életét.
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25. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek megoszlása külföldön tervezett idejüknek
megfelelően nem szerinti bontásban (év)
Vizsgáltam továbbá a jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek megoszlását külföldön
tervezett idejüknek megfelelően végzettség szerinti bontásban (26. ábra). Ez alapján a
felsőfokú végzettséggel rendelkező válaszadók 23%-a nem tervez hazajönni, míg a nem
felsőfokú végzettséggel rendelkező válaszadók csak 13%-a.
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26. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek megoszlása külföldön tervezett idejüknek
megfelelően végzettség szerinti bontásban (év)
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A kérdőívben arra a kérdésre, hogy minek köszönhetőn döntöttek úgy a lekérdezettek,
hogy külföldön vállalnak munkát opcionális válaszokat adtam meg. 1-5-ig terjedő skálán
értékelhették, hogy mennyire játszottak/játszanak szerepet az általam felsoroltak indokok a
döntésükben (27. ábra). Nem meglepő módon a jelenleg külföldön dolgozó lekérdezettek a
jobb pénzkereseti lehetőséget, a kedvezőbb munkakörülményeket értékelték a legmagasabb
pontszámmal, ezáltal ezeket jelölték meg fő indokként a külföldön való munkavállalásra. A
Kárpátaljára hazatértek szintén ugyanezen okokat értékelték a legmagasabbra.

Jobb pénzkereseti lehetőség
Kedvezőbb munkakörülmények
A kiválasztott ország nyelvén beszél
Kevesebb korrupció
Fejlett egészségügyi ellátás
A magyar állampolgárság…
A háborús helyzet Ukrajnában
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27. ábra: A külföldi munkavállalás okainak átlagos értékelése a jelenleg külföldön dolgozó és
hazatért válaszadók által az 1-től 5-ig terjedő skálán (1 – az adott ok egyáltalán nem játszott
szerepet a munkavállalásban, 5 – az adott ok meghatározó szerepet játszott a külföldi
munkavállalásban)
A jelenleg külföldön dolgozó válaszadók arra a kérdésre, hogy milyen esetben térnének
haza szülőföldjükre, a hazai jobb kereseti lehetőséget, valamint a stabilabb gazdasági helyzetet
jelölték meg legfőbb kritériumnak, azaz ezt értékelték a legnagyobb pontszámmal (28. ábra).
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28. ábra: Az esetleges hazatérés okainak átlagos értékelése a jelenleg külföldön dolgozó
válaszadók által az 1-től 5-ig terjedő skálán
A hazatértek a hazatérés okainál a családi légkör, rokonok, barátok és a honvágy okokat
értékelték legmagasabban (29. ábra). Ők már határozottan tudják, tapasztalták, hogy mi a
hazatérés igazi indítéka, és hogy a pénz nem boldogít, még itthon sem.
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29. ábra: A hazatérés okainak átlagos értékelése a hazatért válaszadók által az 1-től 5-ig
terjedő skálán
A kérdőívekben a következőkben arra vártam választ, hogy a lekérdezettek milyen
kereset reményében (UAH), lennének hajlandóak a hazatérésre. A válaszadók 61%-a bevallása
szerint 10 000–20 000 UAH (375–751 EUR) fizetésért már hazatérne és akadnak olyanok is
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(2%), akik 10 000 UAH (375 EUR) alatti fizetéssel is beérnék, ha cserébe családjuk, barátaik
körében, hazájukban élhetnének.
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30. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó válaszadók által itthon elvárt fizetés a hazatéréshez
(UAH)
Megvizsgáltam a jelenleg külföldön dolgozó válaszadók által itthon elvárt fizetés a
hazatéréshez végzettség szerinti bontásban (UAH). Mind a nem felsőfokú (64%), mind a
felsőfokú végzettséggel rendelkező válaszadók (59%) többsége 10-20 000 UAH fizetés
reményében hazatérnének, de a felsőfokú végzettséggel rendelkező válaszadók között akadt
olyan is (10%), akik 40 000 UAH fizetést várnának el.
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31. ábra: A jelenleg külföldön dolgozó válaszadók által itthon elvárt fizetés a hazatéréshez
végzettség szerinti bontásban (UAH)
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Megkérdeztem a válaszadókat, hogy milyen hatással van, volt vagy lenne a külföldi
munka családi, illetve magánéletükre (32. ábra). Az összesített válaszokból kiderült, hogy a
jelenleg külföldön dolgozók 46%-ának negatív tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban, a
hazatértek 50%-ának helyzetét nem befolyásolta a külföldi munkavállalásuk, míg az
Kárpátalján élő és dolgozók 66%-a szerint negatívan befolyásolná a külföldi munkavállalásuk
családjukkal, párjukkal való viszonyukat.

nem befolyásolja

negatívan

pozitívan

0%

10%

Itthon dolgozók

20%

30%

Hazatértek

40%

50%

60%

70%

Jelenleg külföldön dolgozók

32. ábra: A külföldi munka hatása a családi, magánéletre a válaszadók szerint
Megvizsgáltam a külföldi munka hatását a jelenleg külföldön dolgozó válaszadók közt
nem szerinti bontásban (33. ábra). A nők 33%-a szerint, a férfiak 59%-a szerint negatívan hat
a külföldön tartózkodásuk és munkavállalásuk a családi, magánéletére. Ennek oka az lehet,
hogy sok férfi egyedül megy külföldre dolgozni, míg a nők külföldi munkavállalásának
esetében sokszor már az egész család kint van, de legalábbis a férjük.
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33. ábra: A külföldi munka hatása a családi, magánéletre a jelenleg külföldön dolgozó
válaszadók szerint nem szerinti bontásban
A kérdőívekben megvizsgáltam a külföldi munka hatását a jelenleg külföldön dolgozó
válaszadók között végzettség szerinti bontásban (34. ábra). Az összesített eredmény szerint a
felsőfokú végzettséggel rendelkező válaszadók többsége (59%-a), míg a felsőfokú
végzettséggel nem rendelkező válaszadók 35%-a szerint nem befolyásolja családi, illetve
magánéletüket a külföldi munka. Ennek oka lehet, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező
válaszadók jobban keresnek, jobban tudják támogatni az otthonmaradt szeretteiket, így
szükségességét érzik munkájuknak.
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34. ábra: A külföldi munka hatása a családi, magánéletre a jelenleg külföldön dolgozó
válaszadók szerint végzettség szerinti bontásban
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Jelenlegi helyzetükre rákérdezve, a hazatértek 72%-a, az itthon dolgozók 68%-a
munkavállaló (35.ábra).
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35. ábra: A hazatértek és az itthon dolgozók jelenlegi helyzete

4.3. Az itthon dolgozók külföldi munkával kapcsolatos attitűdjei
A továbbiakban megkérdeztem a Kárpátalján dolgozókat, hogy jártak-e valaha
külföldön. A válaszadó férfiak 89%-a, a nők 59%-a már sokszor volt az országhatáron túl
(36.ábra). 2020-as szakirodalmi adatok alapján az elmúlt öt évben a kárpátaljai fiatalok több
mint 70%-a járt külföldön, és több mint háromnegyedük a közeljövőben is tervez rövidebb
külföldi

tartózkodást

(ebből

több

mint

50

%

munkavállalási

céllal)

(http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/reprezentativ-ifjusagszociologiaifelmeres-a-karpat-medenceben-karpataljan-otszaz-magyar-fiatalt-kerdeztek-meg/, 2020).
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36. ábra: Az itthon dolgozó válaszadók külföldi jártassága
Arra a kérdésre válaszolva, hogy szeretnének-e külföldön dolgozni, a lekérdezett itthon
dolgozó válaszadók, mind két nem esetében, többséggel azt válaszolták, hogy nem (37. ábra).
Vagyis érezhetően nem bánták meg és nem is akarnak változtatni döntésükön akkor sem, ha
lehetőségük

nyílna

rá.
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37. ábra: Az itthon dolgozók válasza a külföldi munkavállalás kapcsán
A kérdőív további kérdésében felsoroltam okokat a külföldön való munkavállalásra
azok számára, akik szeretnének szerencsét próbálni külföldön (38. ábra). Nem meglepő módon
a jobb pénzkeresési lehetőséget értékelték a legnagyobb arányban a válaszadók, mint esetleges
indokot a külföldi munkavállalásra.
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Jobb pénzkereseti lehetőség
A kiválasztott ország nyelvén beszél
Kevesebb korrupció
Kedvezőbb munkakörülmények
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A háborús helyzet Ukrajnában
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38. ábra: A lehetséges külföldi munkavállalás okainak átlagos értékelése az itthon dolgozó
válaszadók által az 1-től 5-ig terjedő skálán
Továbbá azokat is megkérdeztem, akik nem szeretnének külföldön dolgozni, hogy
döntésükben milyen okok játszották a fő szerepet (39. ábra). Legnagyobb pontszámmal a
szülőföldhöz való ragaszkodást és a családi légkört és ennek hiányát jelölték meg abban az
esetben, ha más országban próbálnának szerencsét.

Szülőföldhöz való ragaszkodás
Családi légkör
Rokonok, barátok
Meglévő lakás, ház
Itthoni lehetőség a munkavállalásra
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39. ábra: Az itthon maradás okainak átlagos értékelése az itthon dolgozó válaszadók által az
1-től 5-ig terjedő skálán
Választ szerettem volna kapni arra is, hogy mi a véleménye az itthon dolgozó
válaszadóknak arról, hogy milyenek most a munkalehetőségek általánosságban, illetve,
milyenek jelenleg az elhelyezkedési lehetőségek Kárpátalján azzal a végzettséggel, amivel
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alekérdezettek rendelkeznek. Az első esetben 39%-uk értékelte közepesre, illetve 18%-uk
szerint nagyon kedvezőek, a második esetben 26%-uk értékelte közepesre az elhelyezkedési
feltételeket azzal a végzettséggel, amivel rendelkeznek.
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40. ábra: Az itthon dolgozó válaszadók véleménye az elhelyezkedési lehetőségekről
Kárpátalján általánosságban és saját végzettségükkel
A kérdőívek további részeiben megkértem a válaszadókat, hogy soroljanak fel olyan
országokat, ahol szeretnének dolgozni (41. ábra). A válaszadók 100%-a említette
Magyarországot és 94%-uk Angliát, ami érdekes, hiszen a jelenleg külföldön dolgozók második
legnépszerűbb célországa Csehország.
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41. ábra: Az itthon dolgozók célországai lehetséges külföldi munkavállalás esetén
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Összefoglalás
Az emberek elvándorlása Kárpátaljáról egyike napjaink legjelentősebb társadalmigazdasági problémáinak. Munkám célja Kárpátalja külföldön dolgozó, hazatért és itthon
dolgozó magyarságának vizsgálata volt. Kárpátalja migrációs-demográfiai folyamatairól
magyar nyelven több publikáció is született a korábbiakban, ám a jelenleg külföldön dolgozó,
a hazatért és az itthon dolgozó kárpátaljai magyarok migrációs attitűdjeivel foglalkozó
összehasonlító elemzés eddig még nem készült. Ezt a hiánypótlást tűztem ki célul jelen
szakdolgozatom megírásával.
Kutatásom módszere a kérdőíves lekérdezés választottam. A kérdőívezést a Facebook
közösségi oldal segítségével végeztük. Egymással a célom érdekében jelentős átfedésben levő,
de külön kérdőívet készítettem a külföldön munkavállaló kárpátaljai magyaroknak, a már
hazatért egykori külföldi munkavállalóknak, illetve az itthon élő és dolgozók számára, akik
külföldön még sosem vállaltak munkát.
A lekérdezés során kapott válaszok feldolgozása rámutatott a jelen időszakban
tapasztalható nagymértékű elvándorlás néhány fontos sajátosságára és tényezőjére. Az
eredmények alapján a Kárpátaljai magyarság külföldi munkavállalásban a legnagyobb szerepet
a jobb pénzkereseti lehetőségek és a kedvezőbb munkakörülmények játsszák. A lekérdezettek
között a munkavállalás fő célországa Magyarország volt, ami nem meglepő, hiszen szomszédos
ország, közel helyezkedik el, így gyakrabban jöhetnek haza családjaikhoz, barátaikhoz, és nem
mellesleg a kárpátaljai magyarok saját anyanyelvüket használhatják.
A felmérések során kapott alapján a külföldi munkavállalás 2014-ben vett igazán nagy
lendületet. A majdani forradalom és az azt követő orosz–ukrán háború nyomán, a katonai
behívók, a magyarellenes megnyilvánulások, az egyre magasabb árak és alacsony fizetések
miatt hagyták el a helyi magyarság munkavállalás céljából Kárpátalja településeit. Ami a
jövőképüket illeti, a jelenleg kint dolgozók 42%-a pár évre tervezi a külföldi munkát és 18%uk terveiben nem szerepel a hazatérés.
A Kárpátaljára visszatértek közül is lekérdeztem egy kisebb csoportot (összességében
is jóval kevesebben vannak az aktuálisan kint dolgozóknál, bár pontos számokat nem
ismerünk).

Nagyrészük

szintén

Magyarországon

dolgozott.

A

hazatértek

külföldi

munkavállalásának okai között szintén a jobb pénzkeresési lehetőség, a kedvezőbb
munkakörülmények és a kiválasztott ország nyelvének ismerete kapott magas értékelést. A
hazatérés okainál a családi légkör, itthoni rokonok, barátok hiányát értékelték a legmagasabb

44

pontszámmal, azaz ezek befolyásolták őket a legnagyobb mértékben hazatérésükkör. Jelenlegi
helyzetüket megkérdezve kiderült, hogy a hazatértek többsége munkavállaló.
Az itthon dolgozók válaszaiból kapott eredmények alapján többségük munkavállaló és
nem tervez külföldön munkát vállalni. Szerintük a külföldi munka negatívan hatna családi és
magánéletükre. Az itthon maradás fő okainál a családi légkört és a szülőföldhöz való
ragaszkodás okokat értékelték magas pontszámmal. Az itthon dolgozó válaszadók egy része
tervez külföldön munkát vállalni főképp a jobb pénzkeresési lehetőséget emelték ki.
Célországként Magyarországot és Angliát említették legnagyobb arányban. A lekérdezettek
átlagosan közepesre értékelték az elhelyezkedési lehetőségeket Kárpátalján.
Vizsgálatom alapján a különböző járások lakóinak attitűdje között nem volt érdemi
különbség. Falu-város összehasonlításban a T-próba nem talált szignifikáns eltérést, csak a
korösszetételnél és a külföldi kereset itthonihoz viszonyított arányánál.

Nyilatkozat
Alulírott, Oroszi Dóra földrajz szakos hallgató, kijelentem, hogy a dolgozatomat a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Földtudományi és Turizmus Tanszéken
készítettem, földrajz diploma megszerzése végett.
Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám
eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, szoftverek, eszközök stb.)
használtam fel.
Tudomásul veszem, hogy dolgozatomat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola könyvtárában a kölcsönözhető könyvek között helyezik el.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Molnár Józsefnek, aki
szakértelmével, hasznos magyarázataival és elengedhetetlen tanácsaival hatalmas segítséget
nyújtott szakdolgozatom elkészüléséhez. Köszönöm, hogy végig türelmes és megértő volt.
Hálával tartozom mindazoknak az embereknek, akik válaszadóul szolgáltak
szakdolgozatomhoz, és akik segítőkészen megosztották a kérdőíveimet ismerősikkel.
Továbbá köszönettel tartozom családomnak, barátaimnak, akik mindvégig segítettek,
támogattak és biztattak.
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Резюме
Серед соціальних та економічних проблем одною з найбільш вагомих на
Закарпатті є міграційна проблема. Метою нашої роботи було дослідження ставлення до
трудової міграції угорськомовного населення регіону: тих хто працюють за кордоном,
тих хто повернулися додому після працевлаштування та працюючих на Батьківщині. Про
міграційний та демографічний стан Закарпаття за останні роки було видано досить
багато публікацій, але майже відсутні роботи, які б займались проблемами трудової
міграції угорськомовних районів, а саме серед осіб, які працевлаштувались за кордоном
та таких, хто вже повернувся додому.
Методом дослідження ми вибрали анкетне опитування, яке провели за допомогою
соціальної мережі Facebook. Для отримання необхідної інформації, підготували
спеціальні анкети для кожної із цих груп. Перший тип був розроблений для активних
трудових мігрантів серед угорськомовного населення області. Другий – для тих, хто вже
повернувся додому після працевлаштування за кордоном. Третій тип анкет розробили
для тих, які не виїжджали та працюють у регіоні.
На основі анкетування були отримані відповіді щодо основних причин трудової
міграції. Найбільш вагомими причинами міграції були покращення заробітної плати та
умов праці. Серед опитаних основною країною призначення трудової міграції була
Угорщина. Такий вибір пояснюється близькістю двох держав, можливістю частіше
приїжджати додому та відсутністю мовного бар'єру.
Революційні дії, російсько-український конфлікт, мобілізація, антиугорська
пропаганда та розростання економічних проблем в Україні стали основними причинами
покидання угорцями Закарпаття. Щодо майбутніх планів мігрантів 42% із них має
наміри працевлаштуватися за кордоном на 2-3 роки та тільки 18% бачить своє майбутнє
поза межами України.
Найменшою групою серед опитуваних була група мігрантів, які повернулися
додому після певного часу працевлаштування за кордоном. Більшість цих людей
працювали в Угорщині. Найбільш пошериними причинами працевлаштування серед них
також були вищі заробітні плати, кращі умови праці та володіння мовою держави, де
працювали. Основними причинами, що спонукали їх повернутися додому були: любов
до рідної землі, близькість родини та друзів. Більшість колишніх трудових мігрантів, які
повернулися додому, працевлаштувалися в Україні.
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Третьою групою, охпленою анкетуванням була група людей працюючих на
Закарпатті, які ніколи не виїжджали за кордон з метою працевлаштування та більшість з
них і не має такі наміри. Опитуванні з цієї групи рахують, що робота за кордоном має
негативний вплив на особисте життя та родинні зв'язки. В основі свого вибору
залишатися вдома вони відмітили такі причини, як любов до Батьківщини, до сім'ї.
Анкетовані із цієї групи, які допускають можливість працевлаштування за кордоном,
причиною виїзду відмітили вищу заробітну плату, а щодо країни призначення –
Угорщину та Велику Британію. Можливість працевлаштування на Закарпатті анкетовані
оцінили задовільною.
На основі наших досліджень, проживання в різних районах області не мало
значний вплив на відповіді анкетованих. По критерії Стьюдента Т між мешканцями
сільської місцевості та міст, значного розходження результатів також не виявлено,
результати відрізнялися тільки щодо співвідношення заробітної плати, отриманої вдома
та за кордоном.
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Mellékletek
1. sz. melléklet
Jelenleg külföldön dolgozókra vonatkozó kérdőív
1) Neme
a) Férfi

b) Nő

2) Születési éve
………….........
3) Melyik településen él?
………………..
4) Befejezett legmagasabb iskolai végzettsége
a) elemi vagy annál kevesebb
b) általános iskola
c) középiskola/ líceum/ gimnázium
d) szakközépiskola/ technikum/ koledzs
e) főiskola, BSc
f) egyetem, Msc
5) Sorolja fel családtagjait!
…........................................................................................................
6) Melyik településen van külföldi munkahelye? (falu, város)
……………………........
7) Mióta dolgozik külföldön?
………………………….
8) 2019-ben mennyi időt töltött külföldön munkával?
…………………………………
9) Hányszorosát keresi meg külföldön az itthoninak?
a) 2-3-szor többet
b) 4-6-szor többet
d) 6-8- szor többet
e) 8-10-szer többet
Egyéb……………
10) Mennyi ideig szeretne külföldön dolgozni?
…………………...

11) Kérem, jelölje meg az 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy mennyire befolyásolták külföldi
munkavállalási döntéseit az alábbi okok!
1. Ha az adott okot egyáltalán nem érzi fontosnak
2. Ha az adott okot kicsit érzi fontosnak

4. Ha az adott okot fontosnak érzi

3. Ha az adott okot közepesen fontosnak érzi

5. Ha az adott okot nagyon fontosnak érzi

1

2

3

4

5

Jobb pénzkereseti lehetőség
Kedvezőbb munkakörülmények
A kiválasztott ország nyelvén beszél
A magyar állampolgárság
megszerzésének lehetősége
Nincs szüksége munkavállalási
engedélyre
A háborús helyzet Ukrajnában

Katonai behívások Ukrajnában

Fejlett egészségügyi ellátás
Kevesebb korrupció

Egyéb (írja le, hogy mi)...................................................................................................
12) Milyen okok játszhatnának szerepet az Ön hazatérésében?
Jelölje meg az 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy a választás során a felsorolt tényezők
mennyiben befolyásolnák a döntését!
1. Ha az adott okot egyáltalán nem érzi fontosnak 4. Ha az adott okot fontosnak érzi
2. Ha az adott okot kicsit érzi fontosnak

5. Ha az adott okot nagyon fontosnak érzi

3. Ha az adott okot közepesen fontosnak érzi
1
Honvágy

2

3

4

5

Családi légkör, rokonok, barátok
Meglévő lakás, ház
Ha stabilabb lenne a gazdasági
helyzet Ukrajnában
Katonai behívások megszüntetése

Jobb kereseti lehetőség
Kevesebb korrupció

Anyanyelv széleskörűbb használata

13) Mennyit kellene keresnie legalább itthon, hogy hazajöjjön dolgozni (hrivnya)?
………………………………………..
14) A külföldi munka milyen hatással van családi életére, magánéletére?
a) negatívan hat

2.

b) pozitívan hat

c) nem befolyásolja Egyéb (írja le)………..

sz. melléklet

Hazatértekre vonatkozó kérdőív
1) Neme
a) Férfi

b) Nő

2) Születési éve
………….........
3) Melyik településen él?
………………..
4) Befejezett legmagasabb iskolai végzettsége
a) elemi vagy annál kevesebb
b) általános iskola
c) középiskola/ líceum/ gimnázium
d) szakközépiskola/ technikum/ koledzs
e) főiskola, BSc
f) egyetem, Msc
5) Sorolja fel családtagjait!

…........................................................................................................
6) Melyik településen volt külföldi munkahelye? (falu, város)
…………………………
7) Mettől meddig dolgozott külföldön?
…………………………………
8) Hányszorosát kereste meg külföldön az itthoninak?
a) 2-3-szor többet
b) 4-6-szor többet
d) 6-8- szor többet
e) 8-10-szer többet
9) Kérem, jelölje meg az 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy mennyire befolyásolták külföldi
munkavállalási döntéseit az alábbi okok!
1. Ha az adott okot egyáltalán nem érzi fontosnak
2. Ha az adott okot kicsit érzi fontosnak

4. Ha az adott okot fontosnak érzi

3. Ha az adott okot közepesen fontosnak érzi

5. Ha az adott okot nagyon fontosnak érzi

1
Jobb pénzkereseti lehetőség
Kedvezőbb munkakörülmények
A kiválasztott ország nyelvén beszél
A magyar állampolgárság
megszerzésének lehetősége
Nem volt szüksége munkavállalási
engedélyre
A háborús helyzet Ukrajnában

Katonai behívások Ukrajnában

Fejlett egészségügyi ellátás
Kevesebb korrupció

2

3

4

5

Egyéb (írja le, hogy mi)...................................................................................................
10) Milyen okok játszottak szerepet az Ön hazatérésében?
Jelölje meg az 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy a felsorolt tényezők mennyiben
befolyásolták a döntését!
1. Ha az adott okot egyáltalán nem érezte fontosnak
2. Ha az adott okot kicsit érezte fontosnak

4. Ha az adott okot fontosnak érezte

5. Ha az adott okot nagyon fontosnak

érezte
3. Ha az adott okot közepesen fontosnak érezte
1

2

3

4

5

Honvágy
Családi légkör, rokonok, barátok
Meglévő lakás, ház
Itthoni lehetőség a munkavállalásra
Jobb kereseti lehetőség

Egyéb……………………………
11) Jelenlegi állapota
a) munkavállaló

b) munkanélküli

c) magánvállalkozó

12) Külföldi munkája, milyen hatással volt családi helyzetére, magánéletére?
a) negatívan hatott

b) pozitívan hatott

c) nem befolyásolta Egyéb (írja le)………..

3. sz. melléklet
Itthon dolgozókra vonatkozó kérdőív
1) Neme
a) Férfi

b) Nő

2) Születési éve
………….........
3) Melyik településen él?
………………..
4) Befejezett legmagasabb iskolai végzettsége
a) elemi vagy annál kevesebb

b) általános iskola
c) középiskola/ líceum/ gimnázium
d) szakközépiskola/ technikum/ koledzs
e) főiskola, BSc
f) egyetem, Msc
5) Sorolja fel családtagjait!
…........................................................................................................
6) Volt-e valaha külföldön?
a) igen, sokszor

b) igen, néhányszor

c) sohasem

7) Szeretne-e külföldön dolgozni?
a) nem

b) igen c) nem tudja

8) Ha az előző kérdésre NEMmel válaszolt, mi az oka?
Jelölje meg az 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy a választás során a felsorolt tényezők
mennyiben befolyásolják a döntését!
1. Ha az adott okot egyáltalán nem érezte fontosnak
2. Ha az adott okot kicsit érezte fontosnak

4. Ha az adott okot fontosnak érezte

5. Ha az adott okot nagyon fontosnak

érezte
3. Ha az adott okot közepesen fontosnak érezte
1

2

3

4

5

Szülőföldhöz való ragaszkodás
Családi légkör
Rokonok, barátok
Meglévő lakás, ház
Itthoni lehetőség a munkavállalásra
Bátortalanság
Nyelvtudás hiánya
9) Ha az előző kérdésre IGENnel válaszolt, mi az oka?
Jelölje meg az 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy a választás során a felsorolt tényezők
mennyiben befolyásolják a döntését!
1. Ha az adott okot egyáltalán nem érezte fontosnak

4. Ha az adott okot fontosnak érezte

2. Ha az adott okot kicsit érezte fontosnak

5. Ha az adott okot nagyon fontosnak

érezte
3. Ha az adott okot közepesen fontosnak érezte
Jobb pénzkereseti lehetőség
Kedvezőbb munkakörülmények
A kiválasztott ország nyelvén beszél
A magyar állampolgárság
megszerzésének lehetősége
Nincs szüksége munkavállalási
engedélyre
A háborús helyzet Ukrajnában

Katonai behívások Ukrajnában

Nyelvtanulás
Kevesebb korrupció
10) Ha szeretne külföldön dolgozni, mely országokat választaná (Soroljon fel hármat)?
………………………..
11) Tapasztalatai szerint milyenek most az elhelyezkedési lehetőségek Kárpátalján? (1nagyon kedvezőtlenek, 5-nagyon kedvezőek)
…………………….
12) Tapasztalatai szerint milyenek most az elhelyezkedési lehetőségek Kárpátalján azzal
a végzettséggel és szakképzettséggel, amellyel Ön rendelkezik? (1-nagyon kedvezőtlenek,
5-nagyon kedvezőek)
……………………..
13) Véleménye szerint, hogyan hatna családi helyzetére, ha külföldön vállalna munkát?
a) negatívan

b) pozitívan

c) nem befolyásolná

14) Jelenlegi állapota
a) munkavállaló

b) munkanélküli

c) magánvállalkozó

d) diák

