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A „Migráns esélyek és tapasztalatok”  kutatás összefoglalója 

Készítette: La-Torre Krisztina és Simonovits Bori 

 

2011 első felében az Európai Integrációs Alap (EIA/2010/3.1.5.3.) „Migráns esélyek és tapasztalatok 

Magyarországon” című projekt keretében zajlott kutatás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel vizsgálta a 

bevándorlók helyzetét Magyarországon. 

Empirikus kutatásunkban a harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-piaci helyzetét és 

életkörülményeit vizsgáltuk. Egyrészt kérdőíves kutatási módszerrel tanulmányoztuk a felnőtt magyar 

lakosság – nem, kor, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentatív mintáján — a harmadik országbeli 

állampolgárokkal kapcsolatos attitűdjeit és diszkriminatív viselkedési hajlandóságát (2011 tavaszán). 

Másrészt a migránsok munkaerő-piaci, valamint a szociális ellátórendszerrel kapcsolatos tapasztalatait és 

nehézségeit tártuk fel migránsok és szakértők körében végzett interjúkkal (2011 nyarán).  

Krekó Péter és Juhász Attila „Honnan jönnek, hányan vannak, mit csináljunk velük” (1. fejezet) című 

tanulmányban három, az idegenellenességgel összefüggő, korábbi kutatások által is feltárt jelenséget 

vizsgáltak meg közelebbről: (1) az etnikai-származási csoportok felülbecslését (2) a tömeges bevándorlással 

kapcsolatos elvárásokat illetve (3) a rendpárti bevándorlási politika támogatottságát.  

A kisebbségi csoportok mindegyikénél megfigyelhető volt a szakértői arányok felülbecslése: a válaszadók 

átlagosan 49 százalékra becsülték a csoportok összesített együttes arányát a társadalomban, míg a 

harmadik országbeliek arányát 10%-ra tették.  A torz percepció okairól elmondható, hogy mögötte nem az 

előítéletesség, elutasítás nagy mértéke áll (az összefüggés nem minden csoport esetében mutatható ki, 

illetve nem lineáris), inkább általános tendenciáról van szó. Ugyanakkor az egyes csoportokkal kapcsolatos 

felülbecslésben szerepe van az iskolai végzettségnek (a magasabb iskolai végzettségűek becslési tévedése 

kisebb a zsidók csoportját kivéve minden csoport esetében), illetve a megkérdezettek személyes 

környezetének (a személyes ismeretségi körükben tapasztalt arányokat „vetítik ki” társadalmi szintre 

zsidók, arabok és kínaiak esetében). A tömeges bevándorlással kapcsolatban erős várakozás jellemző a 

magyar társadalomra. A válaszolók 58%-a szerint a jövőben valamilyen népcsoport nagyszámban fog 

letelepedni országunkban. Leginkább Afrikából és Ázsiából számítanak bevándorlókra a magyarok, de a 

világ migrációs trendjeihez képest meglepő a zsidó bevándorlás nagyarányú „elvárása”. A félelmek és hazai 

diskurzusok szerepe lehet itt meghatározó. 
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1. ábra: Ön szerint várható-e a jövőben, hogy Magyarországra nagy számban  
telepednek le… – az igen válaszok aránya (%) 
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A várakozások nem függnek az iskolázottságtól, csak az arabok és a németek esetében látjuk az 

alacsonyabban iskolázottak nagyobb arányú bevándorlás-várakozását. Az adott csoporttal szembeni 

„kiutasító” attitűd előzetesen várt hatása csak a kínaiak és a zsidók esetében növeli a bejövetelükkel 

kapcsolatos várakozás mértékét. Az arabok és afrikaiak esetében annak ellenére nem beszélhetünk erről, 

hogy az ő elutasítottságuk magasabb, mint az előbb említett csoportoké.  

 A szavazási hajlandóság csak két csoport (zsidók, kínaiak) tömeges bevándorlásával kapcsolatos 

elvárással van összefüggésben. Azonban amíg a zsidók esetében a megkérdezettek politikai aktivitásával 

egyenesen arányos a zsidók tömeges bevándorlását illető „várakozás” nagysága, addig a kínaiak esetében a 

szavazásra leginkább és legkevésbé elszántak számítanak leginkább ezen csoport nagyarányú 

megjelenésére. A pártpreferenciákat nézve a szlovákok és a kínaiak esetében az LMP szavazói, a zsidók, az 

afrikaiak és az arabok esetében pedig a Jobbik szavazói számítanak leginkább tömeges bevndorlásra 

kapcsolatos letelepedési várakozások esetében kiugró az eltérés a Jobbik szavazói és más pártok szavazói 

között. 
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2. ábra: Tömeges bevándorlással kapcsolatos feltevések pártpreferencia szerint – az adott csoport 

tömeges bevándorlására számítók aránya (%) 

 

  A válaszadók 81 százalék ért egyet a bevándorlási szabályok szigorításával, 63 százalék támogatja a 

szigorú megfigyelést, 59 százalék pedig a faji hovatartozást is regisztráló bűnügyi nyilvántartás 

létrehozását. A bevándorlás és a terrorfenyegetettség kapcsolatával 55 százalék ért egyet. Az egyes 

intézkedésekre vonatkozó változók között erős a kapcsolat, mutatja ezt az is, hogy az összes 

megkérdezett 69 százaléka legalább két kérdéssel egyetért. Elmondható, hogy minél inkább támogatja 

valaki az ilyen intézkedéseket, annál nagyobb a félelem a tömeges bevándorlástól, emellett 

kimutatható a fiatalok és idősek közötti eltérés (a két szélsőséget a toleráns 24-29 és a leginkább 

rendpárti 60-65 éves kohorszok alkotják).   

  Bernát Anikó „A bevándorlókkal szembeni feszültségek” című tanulmányában (2. fejezet) a 2011-es 

kutatás a társadalmi csoportok közötti feszültségérzéssel foglalkozó Eurobarometer vizsgálat 

módszerét felhasználva, a bevándorlók és a magyarok közti viszonyt vizsgálja. A legutóbbi, 2009-es 

vizsgálat eredményei szerint a magyarok voltak a legfeszültebbek az EU 27 tagországában élők közül. 

3. ábra: Feszültségérzékelés különböző társadalmi csoportok között, 2011 (%) 
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A felnőtt lakosság csupán 16 százaléka nem érez valamilyen mértékű feszültséget a bevándorlók és a 

lakosság között. A bevándorlókkal kapcsolatos érzékelt feszültség sorrendjét tekintve a harmadik 

legerősebb. Azonban a különböző társadalmi csoportok esetében tapasztalt feszültségérzékelések 

összefüggenek: aki a bevándorlók és a többségi társadalom kapcsolata miatt nyugtalan, nagy 

valószínűséggel a többi kapcsolat esetében is az lesz, főként az idős-fiatal ellentétpár esetében, valamivel 

kisebb mértékben pedig a cigány-nem cigány csoportközi viszonyok kapcsán.  

Az iskolai végzettség hatása pozitív: míg a legfeljebb általános iskolát végzettek 25 százaléka, addig a 

diplomások csupán 17 százaléka érzékel feszültséget a bevándorlók és a lakosság között. Az életkor hatása 

kevésbé egyértelmű. A legfiatalabbak (18–29 évesek) éreznek legnagyobb arányban nagy feszültséget a 

bevándorlókkal szemben (26%), de az utánuk lévő korosztály (30–39 évesek) körében a legalacsonyabb a 

nagy feszültségről beszámolók aránya (19%).  

 

A teljes népességnél magasabb a nagyszámú bevándorlóra számítók aránya a bevándorlók és a magyarok 

között nagy feszültséget érzékelők között (61%). A legnagyobb arányban kínaiak érkezését várják, de 

kiemelkedő még az izraeli-zsidó, illetve az arab bevándorlók tömegére számítók aránya is.  
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4. ábra: Azok aránya, akik szerint egyes nemzetiségi-etnikai csoportok letelepedése nagy számban 

várható a közeljövőben – a bevándorlók és magyarok között nagy feszültséget érzékelők körében (%) 

 

A bizalom különböző mutatói és a feszültség között szintén erős az összefüggés: a bevándorlókkal 

kapcsolatban nagy feszültséget érzők bizalma a közepesnél is gyengébb minden intézmény illetve 

általánosságban az emberek felé is. Aki alapvetően megbízik az emberekben, az kisebb 

valószínűséggel érez nagy feszültséget a bevándorlókkal szemben. 



6 

 

 

5. ábra: Az általános és intézményesített bizalom mértéke – a bevándorlók és a magyarok között 

nagy feszültséget érzékelők körében (átlag) 

 

 

 

A bevándorlók és a magyarok között nagy feszültségről beszámolók az átlagosnál magasabb arányban 

tartózkodnak a szavazástól, 30 százalékuk biztosan nem menne el szavazni (átlag 22%). A szavazóik az 

átlagosnál magasabb arányban (11% szemben az átlag 8%-kal) a Jobbikot támogatják, illetve 

bizonytalanok (38% szemben az átlagos 35%-kal), míg a Fidesz–KDNP-koalíciót az átlagosnál (28%) 

alacsonyabb arányban, 25 százalékuk választaná. A rendpártisággal való egyre erősödő egyetértés 

azonban valószínűbbé teszi azt, hogy a válaszadó nagy feszültséget érez a bevándorlók és a magyarok 

között: a rendpárti tézisekkel egyet nem értőkhöz képest a nagyon egyetértők esetében ennek 

valószínűsége több mint háromszoros. 

 A saját anyagi és az ország jövőbeli gazdasági helyzetének megítélése kapcsán a bevándorlók 

és a magyarok között nagy feszültséget érzők a legpesszimistábbak. Kétszer annyian várják, hogy 

sokkal rosszabb helyzetben lesznek a jelenlegihez képest 1 év múlva, mint a másik két csoport tagjai 
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(15% szemben a másik csoportoknál tapasztalt 7-8%-kal), és 17 százalékuk szerint sokkal rosszabb 

lesz az ország helyzete (vö. 9% és 8%). 

A bevándorlók és a többségi társadalom közötti feszültségérzékelés egy koherens világkép egy elemének 

tűnik, hiszen aki nagy feszültséget érez migránsok és magyarok között, az más, bevándorlókkal kapcsolatos 

attitűd terén is elutasítóbb az átlagosnál. Így például a bevándorlók és a többségi társadalom közötti 

feszültség érzékelése összefügg az idegenellenességgel. 

 

Szalai Boglárka és Simonovits Bori Gordon Allport kontaktuselméletét tesztelték hat etnikai-származási 

(határon túli magyar, zsidó, cigány, afrikai, arab és kínai) és két deviáns (szkinhed, kábítószeres) csoport 

esetében. A hipotézis szerint egy bizonyos kisebbségi csoportba tartozó ismerős léte hatással van az egyén 

csoporttal kapcsolatos előítéleteire.  

Mivel a társadalmi távolság tekintetében a határon túli magyarok megítélése nagyban eltér – pozitív 

irányban - a többi, etnikai-származási csoportétól, ezért a további elemzésekben ők nem szerepelnek. A  

cigányok megítélése volt a legrosszabb (közel 50% semmilyen kapcsolati formát nem tart elfogadhatónak ), 

míg a zsidóké a legjobb (közel 40%-a a válaszadóknak mindhárom kategóriában elfogadná). 
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6. ábra: Az öt etnikai-származási csoporttal szemben érzékelt társadalmi távolságok  

válaszadók szerinti megoszlása (%)  

 

 

A külföldi ismerősök száma összefügg a kérdezett iskolai végzettségével, korával, valamint 

település típusával. Az iskolázottság növeli, a kor pedig csökkenti annak valószínűségét, hogy az 

ismerősök körében találunk külföldit.  

 

A társadalmi távolság tekintetében is elmondható, hogy az adott származású ismerős jelenléte 

pozitív hatású: minden csoportnál növeli az elfogadást, tehát a kontaktuselmélet beigazolódni 

látszott ezen a mintán.   
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7. ábra: A láthatóan más külföldiekkel kapcsolatban érzékelt társadalmi távolság az arab, afrikai, 

kínai ismerősök megléte szerint (%) 

 

A társadalmi távolságra hatással van az életkor, iskolai végzettség illetve a kérdezett lakóhelye (településtípus 

és regionális helyzet). A fiatalabbak nyitottabbak minden csoport felé. A zsidó, afrikai, arab és kínai 

kategóriákban a legszorosabb kapcsolatot kialakítóknál erősen felülreprezentáltak a felsőfokú iskolai 

végzettségűek, a legellenségesebbek a legfeljebb 8 általánost végzettek. A cigányok esetében viszont a 

felsőfokú és általános iskolát végzettek hasonló attitűdöket mutatnak: mindkét csoport közel fele (45 és 46%-

a) elutasítana bármilyen kapcsolatot egy cigány személlyel, míg a szakmunkásképzőt végzetteknél ez az arány 

53 százalék. A település típusa is hatással van véleményre, de nem minden csoportban hat ugyanolyan erősen. 

Az afrikaiakat, kínaiakat és arabokat a megyeszékhelyen és a fővárosban élők inkább elfogadják, míg a 

falvakban élők. A megyeszékhelyeken élők pedig megengedőbbek az afrikaiakkal kapcsolatban, mint a 

budapestiek (28%-uk családtagnak is elfogadná őket, szemben a fővárosiak 22%-ával). A cigányok 

elfogadottságára nincs jelentős hatással a település mérete. A regionális különbségek tekintetében 

elmondható, hogy Budapesten és a Közép-Dunántúlon átlagon felüli a legtoleránsabb válaszadók aránya 

minden csoport tekintetében, legkevésbé toleráns csoportban pedig az észak-alföldiek aránya átlagon felüli.  

Tehát mind a társadalmi távolságra, mind a gyerek barátainak megválasztására hatással van az adott 

származású ismerős léte, mégpedig pozitív hatással, és ez minden vizsgált csoportban előmozdíthatja a 

kapcsolatokat, tehát a kontaktuselmélet beigazolódni látszott. A többváltozós elemzések alapján 

elmondható, hogy az előítéletességre az „idegen” ismerős létén felül szignifikáns hatást gyakorol az életkor 

és az iskolai végzettség. Minél fiatalabb és magasabb iskolai végzettségű valaki, annál megengedőbb a 

tekintetben, hogy gyermeke külföldi gyermekkel barátkozzon. 
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Simonovits Bori „Ali, Chen, Fatima és Sára esélyei a magyar munkaerő- és lakáspiacon” című 

tanulmányában (4. fejezet) a válaszadók bevándorlókkal kapcsolatos attitűdjeit két fiktív munkáltatói és 

lakáskiadási kérdéssel vizsgálta. A megkérdezetteknek a megmutatott képeken szereplő személyeket kellett 

sorba rendezniük aszerint, hogy kit vennének fel legszívesebben a helyi önkormányzathoz karbantartónak, 

takarítónőnek; utazási irodába és bankba ügyintézőnek, illetve kinek adnák ki lakásukat. Az adatfelvétel 

2011 első felének három egymást követő hónapjában (április, május, június) zajlott:  

- az első hónapban külön-külön kellett rangsorolniuk a képeken szereplő arab, afrikai, kínai és 

határon túli magyar származású nőket és férfiakat aszerint, hogy kit alkalmaznának 

legszívesebben takarítónőnek, illetve karbantartónak a helyi önkormányzathoz 

- a második hónapban lakáskiadóként kellett dönteni  

- a harmadik hónapban a nők és a férfiak vegyesen szerepeltek egy banki illetve egy utazási irodai 

ügyintézői pozíció aspiránsaiként 

A kutatás során három hipotézist teszteltek:  

1. A határon túli magyarok előnyben részesítése a korábbi kutatási eredményekből alapján 

várható, ennek a preferenciának a mértéke az igazi kérdés;  

2. Az integráció szintje befolyásolhatja a választást. Hipotézisük szerint a magas integrációs szint 

esetében kisebb mértékű a határon túli magyar jelölt előnyben részesítése.  

3. A munkakör is befolyásolhatja a választást: egyrészt az alacsonyan kvalifikáltak 

munkavállalásában (1. hónap: takarítónő, karbantartó); másrészt egy utazási irodában ügyintéző 

választásakor előnyös is lehet a kulturális másság, és a feltételezett idegennyelv-tudás, mint a 

banki ügyintézőnél, ezért az előbbinél kisebb mértékű lesz a határon túli magyar preferencia.  

 

Az integráció szintjétől függetlenül a döntő többség első helyre a határon túli magyar jelentkezőt sorolta 

  

1. táblázat: Ön kit választana a helyi önkormányzathoz takarítónőnek illetve karbantartónak? 
 

 

 

 Az integrációs szintre nézve elmondható, hogy a jobban integrált helyzetűek között nem csökken 

a határon túliak előnye, sőt a jól integrált helyzetben előnyük még jelentősebb: a megkérdezettek 
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91 százaléka alkalmazta volna őket (a többi szinten ez az arány csak 85 százalék). A válaszadói 

preferenciákat némileg befolyásolta a kérdezett neme: míg a női válaszadók a férfiaknál valamivel 

nagyobb arányban választották első helyen Sárát, addig a férfi válaszadók a nőknél nagyobb 

arányban választották első helyen Tamást.  

 

 8.ábra: Ön kit választana ügyintézőnek*? (Az első helyen választottak sorrendje, százalékban, 

nemek szerint) 

*
 Mivel az utazási irodába és a bankba jelentkezők választásának megoszlása nem tért el lényegében, az adatokat 

összevonva közöljük. 

 

 A magyarok 87%-a a kárpátaljai, illetve a vajdasági jelöltnek adná ki lakását, és csak elenyésző arányban 

választották bérlőként az arab, afrikai és kínai jelölteket. A megkérdezettek általában a női lakásbérlőket 

részesítik előnyben, az összefüggés a női válaszadók esetében fokozottan érvényesül:  
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9. ábra: Ön kinek adná ki lakását*? (Az első helyen választottak sorrendje, százalékban, nemek 

szerint) 

 
*
A képzeletbeli bérlő jelölteket fényképek jelenítették meg, és a kérdőív szövege szerint minden jelölt 

Magyarországon dolgozott és rendelkezett rendszeres havi jövedelemmel. 

  
A határon túli magyarok lényegesen kedvezőbb megítélése mind a munkaerő-, mind a lakáspiacon 

egyértelműen működött, az általunk tesztelt első hipotézis tehát mindhárom szituációban beigazolódott.  

A vizsgált előfeltevések közül az integrációs szintre felállított hipotézis nem igazolódott: az eredmények 

nem támasztották alá, hogy a jobban integrált helyzetűek között kisebb lenne a határon túliak előnye. A 

munkakör „nyitottságára” megfogalmazott feltételezést szintén el kellett vetnünk: nem találtunk lényeges 

különbséget a bankba és az utazási irodába ügyintézőnek választott határon túli magyarok első helyre 

sorolásában. 

A kontaktushipotézis önálló hatását – miszerint a személyes ismeretség pozitívan hat a kisebbségekkel 

kapcsolatos attitűdökre – csak a lakásbérlési helyzetben sikerült kimutatni. 

A bevándorlókkal szembeni elutasítás vizsgálata a kérdőívbe ágyazott diszkriminációs szituáció 

technikájával című tanulmányban (5. fejezet) Simonovits Bori azt vizsgálta, hogy mely tényezők (szocio-

demográfiai változók, attitűdök és beállítódások) határozzák meg az afrikaiak, az arabok és a kínaiak 

elutasítását egy fiktív döntési helyzetben. A „láthatóan más külföldieknek” nevezett csoportok 

elutasításának okait először kétváltozós, majd többváltozós módszerekkel vizsgálta.  
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A tanulmány szerint az elutasítás esélyét nagyjából 10 százalékkal csökkenti, ha valaki minden kapcsolati 

fokon elfogadja az afrikaiakat, az arabokat, illetve a kínaiakat azokhoz képest, akik semmilyen szinten nem 

fogadja el őket.  

A többváltozós elemzés rámutatott, hogy a kor, az iskolai végzettség és a településtípus egyes kategóriái 

önmagukban is hatással vannak az elutasítás szintjére. Továbbá arra, hogy a hit (vallásosság) és a 

rendpártiság növeli, a roma származás pedig csökkenti a láthatóan más jelöltek elutasításának esélyét. A 

pártpreferencia hatása egyedül az LMP-szimpatizánsok körében mutatható ki: az LMP szavazói a 

bizonytalanoknál kevésbé elutasítók, valamint a láthatóan más külföldivel való személyes ismeretség 

szignifikánsan csökkenti az elutasítást mind az afrikai, mind az arab, mind a kínai ismerős esetében. 

A kötet utolsó tanulmánya (6. fejezet) a Bevándorlók társadalmi integrációja a Budapesten élő harmadik 

országbeli migránsok, valamint helyi vezetők és civilek szemszögéből címet viseli. Az interjúk során a 

kutatók (Bernát Anikó, Simonovits Bori és Szalai Boglárka) arra keresték a választ, hogy milyen 

beilleszkedési lehetőségeik vannak a Budapesten élő harmadik országbeli migránsoknak, hol tartanak az 

integráció folyamatában az egyes csoportok, illetve hogy milyen jellegzetességek terén térnek el, vagy 

miben hasonlítanak egymáshoz. 

Az elemzés szerint Magyarország lényegében sem állami, sem önkormányzati szinten nem dolgozott ki a 

migránsok társadalmi beilleszkedésére vonatkozó szakpolitikai elveket és programokat. A civil szféra tölti be 

a hiátust több esetben is, főleg néhány nagyobb, migránsokra vagy azok egyes csoportjaira szakosodott 

nonprofit szervezet. A nonprofit szervezetek különböző EU-s és egyéb forrásokból olyan hiánypótló 

szolgáltatásokat kínálnak, a jogi, tolmácsolási, pszichológiai, szociális segítségtől kezdve egészen az olyan 

konkrétabb területekig, mint az álláskeresésben nyújtott támogatás vagy a magyar nyelv oktatása. 

Az önkormányzat számára „láthatatlanok”, nem igényelnek semmiféle támogatást, még akkor sem, 

ha az megilletné őket, és az önkormányzati fogadóórákon sem jelennek meg. Ennek okaként a 

megkérdezettek a nyelvtudás hiányát – így az ügyintézés ellehetetlenülését - illetve a bevándorlók alacsony 

tájékozottságát jelölték meg.  

A bevándorlók munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatban a megkérdezett szakértők és politikusok mind 

egyetértettek abban, hogy a kínaiak és vietnamiak csoportja gazdaságilag igen fejlett, és jóval többet 

dolgoznak, mint egy átlagos magyar. Összességében a kínaiak jelenlétét pozitív hatásúnak tekintik a 

kevésbé jó helyzetű környékeken belül, egyfajta szociális hálóként értelmezik a tevékenységüket, hiszen 

munkát adnak egy olyan városrészben, ahol sok a munkanélküli. 
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A kvalitatív elemzés legfontosabb tanulságai az alábbiakban foglalható össze: 

A kínai, illetve a kelet-ázsiai bevándorlókról elmondható, hogy három generáció él többnyire 

egymás mellett. A kínaiak és a vietnamiak nem akarják, hogy gyerekeik elfeledjék az anyanyelvüket 

és a hagyományokat, nagyon erősen őrzik azokat. Narratívájuk alapján elmondható, hogy ők 

elsősorban a gazdasági lehetőségek miatt jöttek ide – amit a rokonoktól szerzett információk és 

segítség készített elő - „üzeltorientált” gondolkodás jellemzi őket. Migrációjukban nagyobb szerepe 

volt annak, hogy életük ellehetetlenült a származási országukban annak elhagyása előtt. Lakásválasztáskor 

elsősorban a munkahely és a lakóhely közötti távolság minimalizálására törekszenek, függetlenül a 

lakókörnyezet jellemzőitől. A kíniaktól eltérően azonban az arabok párválasztási szokásaikban az afrikai 

bevándorlókra hasonlítanak: többségükben keresik a vegyes házasságok lehetőségét. Ennek megfelelően 

komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy minél jobban érezzék itt magukat, és integrálódjanak. Magyarul 

tanulnak, igyekeznek magyar barátokat szerezni. Ugyanakkor a vallásukat tartják, ami nemcsak az identitás 

miatt fontos, hanem a közösség – más bevándorlókkal való kapcsolattartás – miatt is.  


