
A kiiskolA kiiskoláázottak zottak 
elvelváándorlndorláásasa

„„agyelszagyelszíívvááss””



A kimA kiműűvelt emberfvelt emberfőők elvk elváándorlndorláásasa
►► PPáártrtáállllááspontok miatt hosszspontok miatt hosszúú ideig nemigen lehetett ideig nemigen lehetett 

a kiva kiváándorlndorláás probls probléémmáájjáárróól beszl beszéélni, holott slni, holott súúlyos lyos 
nehnehéézszséégeket okozott eggeket okozott egéész Keletsz Kelet--KKöözzéépp--
EurEuróóppáában ban éés Kelets Kelet--EurEuróóppáában.ban.

►► MMííg a huszadik szg a huszadik száázadig inkzadig inkáább bevbb beváándorlndorláási si 
ccéélpont, addig az 1. lpont, addig az 1. vhvh--ttóóll megindul a kimmegindul a kiműűvelt velt 
emberfemberfőők elvk elváándorlndorláása. sa. 

►► a kiva kiváándorlndorláás ts tööbb hullbb hulláámban zajlott, mban zajlott, 
§§ elelőőszszöör az elsr az elsőő vilviláághghááborborúút kt köövetvetőő ididőőszakban szakban 
§§ az 1945az 1945--48 k48 köözzöötti tti éévekben, vekben, 
§§ azutazutáán 1965n 1965--ttőől l „„ideiglenes munkavideiglenes munkaváállalllaláás s 

kküülflfööldldöönn””
§§ úújabb kivjabb kiváándorlndorláási hullsi hulláám volt az 1970m volt az 1970--es es 

éévekben, amely azutvekben, amely azutáán csillapodva folytatn csillapodva folytatóódott dott 
az 1980az 1980--as as éévekben. vekben. 
§§ Az 1990Az 1990--es es éévekben a kivvekben a kiváándorlndorláás felers felerőőssööddöött. tt. 

mi az oka az mi az oka az úúj kivj kiváándorlndorláásnak?snak?



Globális migrációk 2002-ben

A be- és kivándorlók száma sötétkék/szürke színekkel jelölve



AzAz 19891989--ben ben megindulmegindulóó eureuróópaipai politikaipolitikai
vvááltozltozáásoksok migrmigráácicióóss mozgmozgáásokatsokat hozhoznaknak. . 
A A hathatáárokrok megnyitmegnyitáásasa LengyelorszLengyelorszáágbangban, , 
MagyarorszMagyarorszáágongon, , majdmajd CsehszlovCsehszlováákikiáábanban
keletkelet--nnéémetmet menekmeneküülthulllthulláámotmot produkprodukááll. . 

A A berliniberlini falfal leomlleomláásasa csakcsak nnööveliveli a a 
NyugatraNyugatra indulindulóókk szszáámmáátt..

19891989--ben ben mintegymintegy 1 200 000 ember 1 200 000 ember hagyhagytta a 
el el azaz egykoriegykori VarsVarsóóii SzSzöövetsvetséégg orszorszáágaitgait. . 

JugoszlJugoszlááviavia szszéétesteséésesekor kor --19941994--ben 4 ben 4 
millimillióórara becsbecsüüliklik a a menekmeneküültek szltek száámmáátt. . 



A kelet-európai országokban született felsőfokú végzettségűek 
közül az OECD tagállamokba kivándoroltak száma
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1000 lakosra jutó, az adott országból az OECD tagállamaiba 
kivándorolt felsőfokú végzettségűek száma
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Hazai problémák, külföldi előnyök
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Magyarországról elköltözők számára melyik három tényező jelentett leginkább
problémát?



Az agyelszAz agyelszíívváás negats negatíív hatv hatáásainak sainak 
cscsöökkentkkentéésséére re 

A A kivkiváándorlndorláás mennyiss mennyisééggéének nek éés mins minőőssééggéének nek 
cscsöökkentkkentéése. se. 
§§ Jogi eszkJogi eszköözzöökk: a migr: a migráácicióó adminisztratadminisztratíív v 

korlkorláátoztozáássáával (pl. vval (pl. víízumkzumkéényszer, aknyszer, akáár r 
nemzetknemzetköözi szervezetek rzi szervezetek réévvéén),n),
§§ PPéénzelnzeléési eszksi eszköözzöökk: az : az áállam nagyobb llam nagyobb 

kiadkiadáási hajlandsi hajlandóóssáággal ggal –– a kiva kiváándorlndorláást st 
fontolgatfontolgatóó legkivlegkiváállóóbbak anyagi bbak anyagi 
eszkeszköözzöökkel tkkel töörtrtéénnőő marasztalmarasztaláása (jsa (jóól l 
jjöövedelmezvedelmezőő éés perspektivikus s perspektivikus áálllláások),sok),
§§ SzociolSzociolóógiai eszkgiai eszköözzöökk: : éértrtéékrendkrend--vvááltozltozáás, s, 

az elaz előőnynyöös szakms szakmáák, tudk, tudáás megbecss megbecsüülléésese



A kivA kiváándorlndorlóók k ááltal okozott vesztesltal okozott veszteséég g 
megfizettetmegfizettetéése. se. 
§§ Az Az „„okozott kokozott káártrt”” vagy maga a vagy maga a 

migrmigráánsns ttéérrííti meg (kti meg (küüllöönadnadóó a a 
kkéépzett pzett migrmigráánsokransokra, tand, tandííjj--
megfizetmegfizetéési ksi köötelezettstelezettséég g 
kivkiváándorlndorláás esets esetéén) n) 
§§ vagy a fogadvagy a fogadóó orszorszáág g öösztsztööndndííjak, jak, 

segsegéélyek formlyek formáájjáában. ban. 
(a seg(a segéélyezlyezéés jelen van, de soha nem s jelen van, de soha nem 
araráányosnyosíítotttottáák a kk a kéépzett pzett 
migrmigráácicióóval).val).



A A „„diasporadiaspora optionoption””: a k: a küülflfööldldöön n ééllőő magasan magasan 
kkéépzettekkel valpzettekkel valóó intenzintenzíív kapcsolattartv kapcsolattartáás, tuds, tudáásuk suk 

éés kapcsolataik bes kapcsolataik beééppííttéése a hazai gazdasse a hazai gazdasáági gi éés s 
tudomtudomáányos nyos ééletbe.letbe.

§§ a ra röövid tanulmvid tanulmáányutak, a vendnyutak, a vendéégoktatgoktatóói i 
megbmegbíízzáások, a konferencisok, a konferenciáák k éés a ks a köözzöös kutats kutatáási si 
programokprogramok, , éés az ezeket els az ezeket előősegsegííttőő mobilitmobilitáás s 
portportáál l éés adatbs adatbáázis. E megoldzis. E megoldáás veszs veszéélye, hogy lye, hogy 
ha tha túúl gyenge az adott orszl gyenge az adott orszáág tudomg tudomáányos nyos éés s 
technoltechnolóógiai infrastruktgiai infrastruktúúrráája, akkor nem kja, akkor nem kéépes pes 
hasznoshasznosíítani a diaszptani a diaszpóóra tudra tudáássáát t éés kapcsolatait, s kapcsolatait, 
viszont a kapcsolatokat kihasznviszont a kapcsolatokat kihasznáálva mlva méég tg tööbb bb 
szakember vszakember váándorol ki.ndorol ki.
§§ A hazatA hazatéérréést fontolgatst fontolgatóóknak nyknak nyúújtott segjtott segíítstséég: g: 

informinformáácicióó, munkak, munkaköözvetzvetííttéés, kutats, kutatáási si 
ttáámogatmogatáás. Megvals. Megvalóósulhat a sulhat a „„brainbrain circulationcirculation””, , 
az agyak kaz agyak köörforgrforgáása. A kapcsolati sa. A kapcsolati éés tuds tudááststőőke a ke a 
hathatáárokon mindkrokon mindkéét irt iráányba nyba ááramlik, bekapcsolva ramlik, bekapcsolva 
az orszaz orszáágot a vilgot a viláág vg véérkeringrkeringéésséébe, gyorsbe, gyorsíítva a tva a 
felzfelzáárkrkóózzáást st éés els előősegsegíítve a versenyktve a versenykéépesspessééget.get.



Maradni vagy menni?Maradni vagy menni?

Nem csak a fiatalok dilemmNem csak a fiatalok dilemmáája!ja!



KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM A FIGYELMETM A FIGYELMET!!


