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Kérdésfelvetés-váltás

Jönnek

1987-200???

Mennek

200?? - 2013

A két kérdés valójában ugyanannak a folyamatnak az eltérő szempontú 

vizsgálata, de eltérő módszertani lehetőségekkel, attól függően, hogy a 

kutatás tárgya itt van vagy nincs itt



A lehetséges módszerek

Bevándorlók
(Megbízható) mintakeret nélküli survey, melynek mintavételi technikája az 

önkényesen választott  kiindulópont felől a véletlenség felé megtett 
erőfeszítések erejétől és mikéntjétől függ: 

- (network) hólabda vagy válaszadó vezérelte survey, 

- (tér-idő) aggregátum azonosítás, 

- (nyilvántartás) kvóta

Kivándorlók
Potenciális: lakossági vagy célzott társadalmi csoport véletlen 

mintáján alapuló survey

Valóságos: mintavételen alapuló háztartási survey (MEF, 

Népszámlálás, regiszter)

A migrációs folyamat kétirányú elemzésére alkalmas módszer: 

az ethnosurvey: az archetípus az MMP
http://mmp.opr.princeton.edu/research/studydesign-en.aspx),

a folytatás a LAMP

http://lamp.opr.princeton.edu/research/methodology-en.htm

http://mmp.opr.princeton.edu/research/studydesign-en.aspx
http://lamp.opr.princeton.edu/research/methodology-en.htm


Egy lehetséges migrációs potenciál 

kérdésblokk (TÁRKI, MEF)

1. Tervezi-e Ön, hogy 

1. egy pár hétre, vagy 

2. egy párévre külföldre menjen dolgozni,

3. Vagy hogy külföldön éljen?

Igen

Nem

Nem tudja

Ha igen, mely országokra gondol?

Nem tudja

elsősorban…………………..másodsorban:………………………harmadsorban……………………

2. Mikor szeretne munkát vállalni? 

6 hónapon belül

1 éven belül

1-2 év múlva

2-5 év múlva

később

nem tudom

3.. Tett-e már valamilyen konkrét lépést a munkavállalása érdekében? 

Nem

Igen, információt gyűjtöttem a lehetőségekről

Igen, már szereztem engedélyeket

Igen, már megvan a munkahelyem



A migrációs potenciál mértéke 

1993-2013 (TÁRKI)



A migrációs potenciál, mint korai előrejelző 

rendszer- I

http://www.museumwaalsdorp.nl/gesch_meetgbnl.html
http://www.museumwaalsdorp.nl/gesch_meetgbnl.html


A migrációs potenciál, mint korai előrejelző 

rendszer- II

AND

famine, bird-flu, wild fire, locust, ethnic conflict 

BUT NOT migration

Monarch 

butterfly

Serengeti ecosystem



Valóságos migráció: makrostatisztika – I

Az emigráns népesség és a munkaerő-migránsok 

létszámváltozása (2004=100%)
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Forrás: tükörstatisztika és MEF, Hárs, 2013



Valóságos migráció: makrostatisztika – II

A munkaerő-migránsok létszáma a migráció iránya 

szerint (1999-2010)
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Longitudinális, nagymintás lakossági 

survey

NKI „Életünk fordulópontjai” 

http://demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Korfak/korfa-
2012-3.pdf

A Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező 18–49 éves magyar állampolgárok 
mintegy 7,4 százaléka tartózkodik jelenleg tartósan külföldön” (KSH-NKI - Korfa, 2013 
július, http://demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Korfak/korfa-2013-3.pdf)

A külföldön tartózkodó személyek mintegy 86%-áról sikerült begyűjteni a tartózkodási

országra vonatkozó információt. 

Eszerint a vizsgált csoport körében a következők a legnépszerűbb tartózkodási helyek:

– Németország (a külföldön tartózkodók mintegy 25,8%-a)

– Nagy Britannia (a külföldön tartózkodók mintegy 25,6%-a)

– Ausztria (a külföldön tartózkodók mintegy 12,7%-a)

– Benelux államok (a külföldön tartózkodók mintegy 5,8%-a)

– Észak-Amerika (a külföldön tartózkodók mintegy 8,7%-a)

http://demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Korfak/korfa-2012-3.pdf
http://demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Korfak/korfa-2013-3.pdf


Standard lakossági survey
GKI 2013 június

„MÁR NEGYEDMILLIÓ MAGYAR DOLGOZIK KÜLFÖLDÖN – 2010 
ÓTA GYORSUL A KIVÁNDORLÁS”

(http://www.gki.hu/sites/default/files/users/Petz%20Raymund/k
ulfoldi_mv_20130709.pdf)

Régiók szerint két részre szakad az ország, a két déli régióban élő és az 

észak-magyarországi több mint egytizedében dolgozik valaki külföldön, míg a 

többi régióban ez az arány 6-8% közötti.

A háztartások 9%-ában van tartósan külföldön dolgozó személy. 

A településtípus szerinti összehasonlítás azt mutatja, hogy a fővárosi 

háztartásokból kisebb arányú (7%) a munkavállalási célú migráció, mint a 

vidéki települések háztartásai esetében (9-10%).

A társasházban lakóktól megkérdeztük, hogy tudomásuk szerint a házban 

lakók közül van-e olyan család, amelynek munkavállalási célból minden tagja 

tartósan külföldön dolgozik.. 

http://www.gki.hu/sites/default/files/users/Petz Raymund/kulfoldi_mv_20130709.pdf

