
Gödri irén: A bevándorlók munkAerőpiAci...

121

3. BEVÁNDORLÁS

3.1. A BEVÁNDORLÓK MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓJA 
MAGYARORSZÁGON – NÉPSZÁMLÁLÁSI HELYZETKÉP
Gödri Irén

A bevándorlók gazdasági, munkaerőpiaci integrációja számos európai ország 
számára jelent kihívást. Mind a külföldi születésű népesség – különösen az 
Európai Unión kívüli országokból származók –, mind a fogadó országokban 
született leszármazottaik, az úgynevezett második generáció munkaerőpiaci 
mutatói általában (kevés kivételtől eltekintve) rosszabbak, mint a helyi né-
pességé.1

Noha a bevándorlásnak a munkaerőpótlásban, s ezáltal a gazdasági növe-
kedésben, az időskori függőségi ráta mérséklésében, illetve a nyugdíjrendszer 
fenntarthatóságában játszott szerepe gyakran elhangzó érv a bevándorlás 
mellett, nem nehéz belátni, hogy mindez csak a bevándorlók sikeres munka-
erőpiaci integrációja esetén valósulhat meg. A migráns népesség átlagosnál 
alacsonyabb munkaerőpiaci részvétele (különösen a nők esetében) azonban 
számos fogadó országban további „függőséget” teremthet (Coleman, 2004), 
tovább terhelve az adott ország szociális ellátórendszerét. Bár a bevándorlók 

– főként a kevésbé fejlett harmadik országokból érkezettek – fogadó népes-
séghez képest rosszabb munkaerőpiaci helyzete az európai országok többsé-
gében megfigyelhető, származási országok (illetve etnikai csoportok) szerint 
jelentősek az eltérések (Münz, 2008, Keeley, 2009, Koopmans, 2016).

A munkaerőpiaci integráció mutatói és befolyásoló tényezői

A bevándorlók fogadó társadalomba való integrációjának egyik kulcseleme 
a munkaerőpiaci integráció, amely fontos lépés lehet a társadalmi és kultu-
rális beilleszkedés felé. A munkaerőpiaci integrációt leggyakrabban a foglal-
koztatási ráta és munkanélküliségi ráta alapján mérik, azt vizsgálva, hogy ezek 
a mutatók a fogadó országban töltött idő növekedésével mennyire közelítenek 
a fogadó népességben mért értékekhez. E két mutató nemcsak a munkaerő-
piaci integráció kétféle megközelítése, hanem a szegregáció két lehetséges okát 
is tükrözi: az alacsony foglalkoztatottság adódhat abból, hogy a bevándorlók 
egy része be sem lép a munkaerőpiacra (azaz nem is próbál munkát találni), 
tehát az aktivitási arány is alacsony körükben, míg a magas munkanélküli-
ségi ráta azt mutatja, hogy a munkaerőpiacra belépők közül sokan nem tud-
nak elhelyezkedni.

Az említett mutatók a munkaerőpiaci integráció legalapvetőbb indikáto-
rai, amelyek a 2010-ben elfogadott zaragozai nyilatkozatban is szerepelnek 
(EC, 2011, 10. o.). A sikeres integráció azonban nemcsak a munkához való 
hozzáférést jelenti, hanem a bevándorlók emberi tőkéjének megfelelő felhasz-

1 2014-ben az EU–28 országai-
ban a helyi születésű 20–64 éves 
népesség körében 9,3 százalék 
volt a munkanélküliségi ráta, 
míg a külföldi születésű népes-
ség azonos korcsoportjában 14,4 
százalék, az EU-n kívüli ország-
ban születettek körében pedig 
18,5 százalék (Eurostat, 2015). 
Fordított helyzet – a külföldiek 
kisebb munkanélküliségi rátá-
ja – mindössze Ciprus, Litvá-
nia és Magyarország esetében 
figyelhető meg.
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nálását, a munkaerőpiac primer szegmensében való foglalkoztatottságot, va-
lamint a fogadó népességgel azonos jogokat és lehetőségeket is a munkaerő-
piacon (Eurofound 2008). Ezért a foglalkoztatottak esetében az integráció 
további fontos mutatója lehet a túlképzettség (foglalkozásukhoz képest ma-
gasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya), valamint a bérek szintje (a 
fogadó népesség azonos foglalkozási csoportjainak béreihez képest). Továb-
bá az is figyelmet érdemel, mennyire jellemző, hogy a bevándorlók inkább az 
alacsony bérekkel, rossz munkakörülményekkel, nagyfokú bizonytalansággal 
és a mobilitási lehetőségek hiányával jellemzett szekunder munkaerőpiacon 
vannak jelen, vagy az etnikai vállalkozások (illetve az önfoglalkoztatás) által 
biztosított megélhetést választják. A munkanélküli és egyéb inaktív csopor-
tok esetében a munkaerőpiaci kirekesztődés fontos mutatója a tartós munka-
nélküliség mértéke (azok aránya a munkanélkülieken belül, akik legalább egy 
éve állás nélkül vannak), valamint a nem szándékos inaktivitás, ami az inak-
tív csoporton belül azok arányát jelenti, akik bár készek lennének munkába 
állni, de feladták az aktív munkakeresést (tehát nem jelennek meg munka-
nélküliként) (OECD/European Union, 2015).

A bevándorlók munkaerőpiaci integrációja fogadó országonként és a külön-
böző időszakokban érkező kohorszok esetében is eltérő mintázatot mutat (Ke-
eley, 2009, Borjas, 2015). Az integráció sikerességét számos tényező befolyásol-
ja: egyfelől a fogadó ország intézményi feltételei (migrációs és munkaerőpiaci 
szabályozása), általános gazdasági, munkaerőpiaci és társadalmi körülményei, 
integrációs politikája vagy annak hiánya; másfelől viszont a bevándorló né-
pesség összetétele, a migráció okai, körülményei, valamint az adott bevándor-
ló (etnikai) közösség jelenléte és helyzete a fogadó országban.2 A bevándor-
lók iskolai végzettség, szakképzettség szerinti összetétele különösen fontos 
a munkaerőpiaci integráció, szempontjából.3 Egy 2010-ben végzett kutatás 
eredményei azonban arra is rávilágítottak, hogy a különböző migráns csopor-
tok demográfiai és emberi tőke jellemzői csak részben magyarázzák hátrányos 
munkaerőpiaci helyzetüket, és sokkal nagyobb szerepük van bizonyos szo-
ciokulturális jellemzőknek: a fogadó ország nyelvének ismerete, ezen a nyel-
ven történő médiafogyasztás, a többségi népességgel fenntartott társadalmi 
kapcsolatok vagy a nemi szerepekkel kapcsolatos értékek (Koopmans, 2016). 
Ugyancsak meghatározó a fogadó országban töltött idő: ennek növekedésé-
vel a munkaerőpiaci mutatók többnyire javulnak, ami az úgynevezett ország-
specifikus készségek elsajátításával, a nyelvismeret javulásával is összefügg.

Vizsgált kérdések, adatforrás

A tanulmány a Magyarországon élő bevándorlók munkaerőpiaci helyzetét 
elemzi a hazai népességgel való összehasonlításban. A leíró elemzés a mun-
kaképes korú, azaz 15–64 éves népességen belül vizsgálja a munkaerőpiaci 
integráció alapvető mutatóit (aktivitási arány, foglalkoztatási ráta, munka-

2 Ez utóbbinak leginkább az et-
nikai vállalkozások szempont-
jából van jelentősége.
3 Főként akkor várható a be-
vándorlók sikeres integrációja 
és a bevándorlás pozitív mun-
kapiaci, gazdasági hatása, ha 
a bevándorlók szakképzettség 
szerinti összetétele megfelel 
a fogadó ország munkaerőpiaci 
igényeinek.
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nélküliségi ráta), rávilágítva egyfelől a nem, korcsoport és iskolai végzettség 
szerinti eltérésekre, másfelől a különböző származási csoportok között meg-
figyelhető különbségekre. Emellett röviden kitér az önfoglalkoztatás (etnikai 
vállalkozások) elterjedtségére, valamint a túlképzettség kérdésére is. A több-
változós elemzés a foglalkoztatottság esélyét meghatározó tényezőket tárja fel, 
különös tekintettel a külföldi születési hely, illetve a külföldi állampolgárság 
szerepére, majd a külföldön született népességen belül a származási ország, az 
érkezés óta eltelt idő, valamint az állampolgárság, a nemzetiség és a magyar 
nyelvismeret szerepére.4

Az elemzés a 2011-es népszámlálás adataira épül. A népszámlálás a legát-
fogóbb adatforrás az országban élő bevándorlókról: mind a külföldi születé-
sű, mind az ország területén egy évnél hosszabb ideig tartózkodó külföldi ál-
lampolgárságú népesség teljes körű keresztmetszeti adatbázisát jelenti, amely 
egyedülálló lehetőséget nyújt részletes elemzésekre.5 Ugyanakkor lehetővé 
teszi a bevándorlók integrációs mutatóinak összehasonlítását a fogadó né-
pesség azonos időben és módon feltárt hasonló jellemzőivel. Hátránya azon-
ban, hogy mivel tízévente kerül rá sor, csupán a nagyobb léptékű változások 
megragadására alkalmas.

A bevándorló népesség meghatározása

A bevándorlóknak az állampolgárság, illetve a születési hely alapján történő 
beazonosítása két eltérő nagyságú és összetételű népességet fed le. Az ország-
ban élő külföldi állampolgárok a bevándorló népességnek csak egy részét jelen-
tik, és főként az utóbbi években érkezetteket reprezentálják. Magyarországon, 
ahol a honosítási ráta magas, a külföldi állampolgárok száma alapján jelentősen 
alulbecsüljük a bevándorolt népességet. A külföldi állampolgárok közt szere-
pelnek továbbá azok is, akik külföldi állampolgárok gyermekeként Magyar-
országon születtek, és (még) nem kaptak magyar állampolgárságot (tehát az 
úgynevezett második generáció), valamint azok a magyarországi születésűek, 
akik kivándoroltak, majd külföldi állampolgárságot szerezve később visszatér-
tek Magyarországra (ők zömében kettős állampolgárok). A külföldön született 
népesség a bevándorlók tágabb csoportja, amely a régebben érkezett, már állam-
polgárságot szerzett bevándorlókat is tartalmazza.6 A 2011. évi népszámlálás 
143 197 fő (csak) külföldi állampolgársággal rendelkező és 383 236 fő külföldi 
születésű személyt számolt össze, az előbbiek 78,4 százaléka, az utóbbiak 69,5 
százaléka volt 15 és 64 év közötti. A következőkben az általános munkaerőpiaci 
mutatókat mind a külföldi állampolgárok, mind a külföldi születésűek eseté-
ben bemutatjuk, míg a részletesebb elemzést ez utóbbi csoportra végezzük el.

A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete

Korábbi elemzések és a legfrissebb adatok szerint is Magyarország azon ke-
vés európai ország közé tartozik, ahol a bevándorlók munkaerőpiaci mutatói 

4 A nem, kor és iskolai végzett-
ség szerinti összetétel, valamint 
a területi elhelyezkedés hatását 
mindkét esetben kontrolláltuk.
5 A bevándorlók munkaerőpiaci 
helyzetének mutatóit az Euro-Euro-
stat az egyes országok harmoni- az egyes országok harmoni-
zált munkaerő-felmérései alap-
ján teszi közzé. Ezek az adatok, 
noha az időbeli trendek bemu-
tatására, valamint nemzetközi 
összehasonlításra alkalmasak, 
a magyarországi minta eseté-
ben – a bevándorlók alacsony 
arányából adódó kis elemszám 
miatt – nem teszik lehetővé 
a részletesebb elemzést.
6 Magyarországon ebbe a cso-
portba tartoznak azok is, akik 
valamikor magyar állampol-
gárként, de az ország mai ha-
tárain kívül születtek, és belső 
vándorlás vagy lakosságcsere 
során kerültek a mai területek-
re. Ez utóbbi egy nagyon idős, 
míg a külföldi állampolgárként 
szereplő második generáció egy 
nagyon fiatal korösszetételű cso-
port, így a munkaerőpiaci in-
tegráció szempontjából vizsgált 
15–64 éves korcsoportban egyik 
sem jelenik meg. Ugyancsak 
a születési hely alapján azonosít-
hatók be egyértelműen azok az 
új bevándorlók, akik a 2011-től 
életbe lépő egyszerűsített hono-
sítás következtében már magyar 
állampolgárként érkeztek, fő-
ként a szomszédos országok-
ból. A 2011-es népszámlálásban 
azonban ez a csoport még nem 
jelent meg nagy számban.
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a 15–64 éves korcsoportban összességében jobbak, mint a hazai népességé 
(Hárs, 2010, Gödri, 2011, Eurostat, 2015).7 Ez a sajátosság a 2011-es népszám-
lálási adatok alapján is megfigyelhető (3.1.1. táblázat).

3.1.1. táblázat: A 15–64 éves külföldi állampolgárságú, külföldi születésű és teljes 
népesség munkaerőpiaci mutatói (százalék)

Népesség

Gazdasági aktivitás
Aktivitási 

arány
Munkanél

küliségi rátafoglalkoz
tatott

munka
nélküli

inaktív 
kereső eltartott összesen

Külföldi állampolgárok
EU–27 állampolgár 62,9 4,8 14,6 17,6 100,0 67,7 7,1
Harmadik országbeli 61,7 3,6 11,8 23,0 100,0 65,2 5,5
Együtt 62,4 4,3 13,4 19,9 100,0 66,7 6,5
Külföldön születettek
EU–27 tagországban 66,7 6,5 14,4 12,3 100,0 73,2 8,9
Harmadik országban 63,0 5,6 12,5 18,9 100,0 68,6 8,1
Együtt 65,5 6,2 13,8 14,5 100,0 71,7 8,7
Teljes népesség 57,0 8,3 19,7 15,0 100,0 65,3 12,7

Megjegyzés: A külföldi állampolgárok csoportja a csak külföldi állampolgársággal 
rendelkezőket tartalmazza, a kettős (külföldi és magyar) állampolgárokat nem.

Forrás: Népszámlálás 2011, saját számítás.

A külföldi népesség – és különösen a külföldi születésűek – körében mind 
a foglalkoztatottak aránya, mind az aktivitási arány magasabb, mint a teljes 
népességben, a munkanélküliségi ráta viszont számottevően kisebb (6,5 szá-
zalék, illetve 8,7 százalék szemben a 12,7 százalékkal). Az EU-tagállamok-
ból származók foglalkoztatási aránya a bevándorlók mindkét csoportjában 
meghaladja a harmadik országbeliekét, a munkanélküliségi ráta azonban ez 
utóbbiak esetében mégis kisebb. Ez abból adódik, hogy az EU-n kívüli or-
szágokból származók körében magas az eltartottak, azaz a munkaerőpiacra 
be sem lépők aránya (főként a külföldi állampolgárok esetében: 23 százalék).

A nem fontos differenciáló tényező.8 A 3.1.1. ábrán látható, hogy a foglal-
koztatási ráta nemek közötti különbsége sokkal hangsúlyosabb a bevándor-
lók – főként a külföldi állampolgárok – körében, mint a teljes népességben. 
A munkanélküliségi ráta – amely a teljes népességben nem mutat nemek sze-
rinti eltérést – szintén a bevándorlók mindkét csoportjában magasabb a nők 
esetében. Ugyanakkor a külföldi állampolgárságú nők aktivitási aránya kissé 
elmarad a fogadó népességen belül a nőkre jellemző szinttől, ami az eltartot-
tak e csoporton belüli magas arányából adódik.

A bevándorlók munkaerőpiaci mutatói – akárcsak a fogadó népességé – kor-
csoportok szerint is eltérnek egymástól. A legmagasabb foglalkoztatási ráta 
a 30 és 49 év közötti férfiakra, illetve a 40 és 54 év közötti nőkre jellemző, de 
átlag feletti a 25–29 és 50–54 éves férfiak, valamint a 25–39 éves nők eseté-
ben is (3.1.2. ábra).

7 A  jobb munkaerőpiaci mu-
tatók magyarázata elsősorban 
a bevándorlók összetételében 
keresendő: jelentős hányaduk 

– különösen 2008-ig – a szom-
szédos országokból érkezett, és 
zömében magyar nemzetiségű 
volt, így a munkaerőpiaci integ-
rációjuknak nyelvi, kulturális 
akadályai nem voltak. Továb-
bá demográfiai összetételük 
is eltért a hazai népességétől: 
fiatalabb korösszetétel és ösz-
szességében magasabb iskolai 
végzettség jellemezte őket.
8 A bevándorlók munkaerőpiaci 
helyzetének nemek közötti elté-
réseit a korábbi népszámlálás 
alapján végzett vizsgálat is iga-
zolta (lásd Gödri, 2011).
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3.1.1. ábra: A 15–64 éves külföldi állampolgárságú, külföldi születésű és teljes 
népesség munkaerőpiaci mutatói nemek szerint

Forrás: Népszámlálás 2011, saját számítás.

3.1.2. ábra: A 15–64 éves külföldi állampolgárságú, külföldi születésű és teljes 
népesség munkaerőpiaci mutatói korcsoportok és nemek szerint

 Forrás: Népszámlálás 2011, saját számítás.

A fogadó népességgel összehasonlítva látható, hogy mind a külföldi születésű, 
mind a külföldi állampolgárságú férfiak foglalkoztatási rátája valamennyi 30 
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év feletti korcsoportban magasabb, és különösen 50 éves kor felett növekszik 
az eltérés. A nőknél a 40 év feletti korcsoportokban és csak a külföldi szü-
letésűek esetében magasabb a foglalkoztatási ráta (kivéve a 60–64 éves kor-
csoportot, ahol a külföldi állampolgárok esetében is), a különbségek azonban 
jóval szerényebbek, mint a férfiaknál.

A munkanélküliség leginkább a 25 év alattiakat érinti és különösen ma-
gas a 15–19 éves nők körében. A munkanélküliségi ráta mindkét nemnél va-
lamennyi korcsoportban kisebb a bevándorlók – főleg a külföldi állampol-
gárok – körében, mint a teljes népességben, és az eltérések hangsúlyosabbak 
a férfiak esetében.

Fontos különbségre világít rá a gazdaságilag aktívak arányának összehason-
lítása is: míg a külföldi állampolgárságú férfiak körében az aktivitási arány 
csak a 20–29 éves korcsoportban marad el a teljes népességétől (a tanulmányi 
célú migrációval összefüggésben), addig a külföldi állampolgárságú nők akti-
vitási aránya a 30 és 59 év közötti korcsoportokban is kisebb, mint a fogadó 
népességbeli megfelelő korú nőké.

Az iskolai végzettség nagymértékben meghatározza a munkaerőpiaci esé-
lyeket. Látható, hogy a külföldi népességben is – akárcsak a teljes népesség-
ben – a gazdasági aktivitás mutatói az iskolai végzettség növekedésével javul-
nak: a foglalkoztatási ráta nő, a munkanélküliségi ráta pedig csökken (3.1.3. 
ábra). Jelentősebb eltérések a külföldiek és a teljes népesség mutatói között 
csak az alacsonyabb végzettségi szinteken vannak – egyértelműen a beván-
dorlók javára: a szakmunkás végzettségű külföldiek foglalkoztatási rátája kis-
mértékben, az alacsonyabb iskolai végzettségűeké pedig jelentősen meghalad-
ja a teljes népesség hasonló mutatóit, míg a munkanélküliségi rátájuk kisebb.

3.1.3. ábra: A 25–64 éves külföldi állampolgárságú, külföldi születésű  
és teljes népesség munkaerőpiaci mutatói iskolai végzettség szerint

Forrás: Népszámlálás 2011, saját számítás.

Bevándorlók esetében nagyobb a kockázata a különböző képzettségek leér-
tékelődésének. A külföldön szerzett képzettség megtérülése többnyire rosz-
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szabb, és a munkaerőpiaci egyenlőtlenségek a bevándorló és a fogadó népesség 
között nőnek az iskolai végzettséggel (OECD/European Union, 2015). Ma-
gyarországon a felsőfokú végzettségű bevándorlók foglalkoztatási rátája alig 
marad el a teljes népességéhez képest, és a munkanélküliségi rátájuk is azonos 
(sőt a külföldi állampolgárok esetében még kissé alacsonyabb is – 3.1.3. ábra). 
A túlképzettség – azaz a felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak körében az 
alacsony vagy közepes képzettséget igénylő munkát végzők aránya – azon-
ban nagyobb a külföldiek körében: míg a 25–64 éves teljes népességben 12,4 
százalék, a külföldi születésűeknél 14,9 százalék, a külföldi állampolgároknál 
pedig 18,4 százalék (ez utóbbi csoportban a nőknél 19,7 százalék). A túlkép-
zettség természetesen életkor (illetve az e szerint eltérő korábbi tapasztalat), 
kibocsátó ország, valamint a felsőfokú végzettség jellege szerint is változó mér-
tékű lehet, és jó eséllyel csökken a fogadó országban töltött idő növekedésével.

A munkaerőpiaci mutatók származási országok szerinti 
különbségei
A Magyarországon élő külföldi állampolgárságú, illetve külföldi születésű 
népességnek a hazai népességhez képest összességében jobb munkaerőpiaci 
helyzete jelentős származási országok szerinti különbségeket takar. Erre már 
az előző, 2001-es népszámlálás eredményei (Gödri, 2011), valamint a migrán-
sok különböző csoportjai körében végzett korábbi felmérések (lásd ezekről 
Kováts, 2013) is rávilágítottak.

Magyarország EU-csatlakozása óta a bevándorlás származási országok sze-
rinti diverzifikálódása figyelhető meg: 2009-től már a bevándorlók több mint 
fele nem a szomszédos országokból érkezik. Ennek következtében a 2011-es 
népszámlálás során összeírt külföldi születésű népességen belül 32 olyan szü-
letési ország szerinti csoport van, amely legalább ezer fős népességet foglal 
magában – szemben a 2001-es 17 ilyen csoporttal. Ez a 32 kibocsátó ország 
a teljes külföldi születésű népesség 95 százalékát fedi le. Nemcsak a társa-
dalmi-demográfiai összetétel, hanem a magyar nyelvismeret, az érkezési idő, 
a magyar állampolgárság megszerzése, valamint a területi elhelyezkedés sze-
rint is jelentős heterogenitás figyelhető meg e csoportoknál. Ettől nem füg-
getlenül a bevándorlók munkaerőpiaci helyzetét is „markáns különbségek”, 

„sokféleség” és „nagyfokú egyenlőtlenség” jellemzi (Kováts, 2013, Hárs 2015).
Míg a teljes 15–64 éves külföldi születésű népesség körében 65,5 százalék 

volt a foglalkoztatási ráta, az egyes országok esetében ez 40,5 százalék (Gö-
rögország) és 79,5 százalék (Kína) között változott. Ugyancsak széles hatá-
rok között mozgott az aktivitási arány is (41 százalék és 81 százalék között). 
A gazdaságilag aktívabb 25–64 éves korcsoportban a mutatók országok közöt-
ti ingadozása szintén jelentős. A nemek szerinti foglalkoztatási ráták alapján 
(3.1.4.a ábra) a férfiak magasabb foglalkoztatottsága figyelhető meg kivétel 
nélkül valamennyi származási csoport esetében. Míg azonban egyes csopor-
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toknál (kínaiak, vietnámiak) a nőkre is magas foglalkoztatási ráta jellemző, 
más csoportok esetében (például szíriaiak) a férfiak magas foglalkoztatási 
rátája a nők alacsony foglalkoztatottságával párosul, vagy pedig mind a nők, 
mind a férfiak foglalkoztatási rátája elmarad a hazai népességhez képest (sváj-
ciak, hollandok).

3.1.4. ábra: A 25–64 éves külföldi születésű népesség munkaerőpiaci mutatói 
születési országok és nemek szerint

a) Foglalkoztatási arány (százalék)

Országrövidítések: AT: Ausztria, BE: Belgium, BG: Bulgária, CA: Kanada, CH: 
Svájc, CN: Kína, CZ: Csehország, DE: Németország, ES: Spanyolország, FR: Fran-
ciaország, GR: Görögország, HR: Horvátország, HU: Magyarország, IL: Izrael, IN: 
India, IR: Irán, IT: Olaszország, JP: Japán, KR: Dél-Korea, MN: Mongólia, NG: 
Nigéria, NL: Hollandia, NO: Norvégia, PL: Lengyelország, RO: Románia, RS: Szer-
bia, RU: Oroszország, SE: Svédország, SK: Szlovákia, SY: Szíria, TR: Törökország, 
UA: Ukrajna, UK: Egyesült Királyság, US: Egyesült Államok, VN: Vietnám.

A munkanélküliségi ráták még nagyobb szóródást mutatnak (3.1.4.b ábra), 
azonban jól látható, hogy a legtöbb származási csoport esetében (az orosz és 
az ukrán nők, valamint a nigériai férfiak kivételével) mindkét nem munka-
nélküliségi rátája kisebb – az esetek zömében jelentősen kisebb –, mint a teljes 
népességben mért érték. Ugyanakkor a nők alacsony foglalkoztatottsága nem 
minden csoport esetében jár együtt magas munkanélküliségi rátával, ami arra 
utal, hogy sokan közülük be sem lépnek a munkaerőpiacra. Ezt az eltartottak 
magas aránya is tükrözi a nők különböző csoportjai (például szíriai, norvég, 
dél-koreai, japán, iráni, izraeli és török nők) esetében, ami feltehetően részben 



0 2 4 6 8 10 12
0

2

4

6

8

10

12

NG

ES SY
CA

GR

IR

TR
IT

FR
UK

BE
NL

AT

DEIL
USIN

VN

CN

SE

NO

KR
JP

CZ

MN

CH

SK

PL BGRS

HR

RO
RU

UA

HU

EU-országok
Nem EU-országok
Magyarország (teljes népesség)

Nők

Fé
rfi

ak

Gödri irén: A bevándorlók munkAerőpiAci...

129

a tradicionális női szerepeket elfogadó értékrenddel, részben egyéb – a migrá-
ció körülményeivel, motivációival összefüggő – okokkal magyarázható.

b) Munkanélküliségi ráta (százalék) 

A fenti ábrák alapján az is megfigyelhető, hogy bár összességében az EU-tag-
államokból származó bevándorlók foglalkoztatottsági mutatói jobbak, mint 
az EU-n kívüli úgynevezett harmadik országokból származóké, a két ország-
csoporton belül is jelentős különbségek vannak az egyes országok között.

A bevándorlók munkaerőpiaci integrációjának fontos mutatója az önfoglal-
koztatók, vállalkozók aránya is, ami jelzi, hogy milyen mértékben és a mig-
ránsok mely csoportjaiban terjedt el a saját (etnikai) vállalkozás a primer 
munkaerőpiacra való belépés helyett. A migráns vállalkozások létrejöttében 
a különböző okokból – például nyelvtudás hiánya, a végzettség elismerteté-
sének nehézsége, diszkrimináció miatti elhelyezkedési nehézségek – fakadó 
kényszer mellett kulturális és kapcsolathálózati tényezők is szerepet játsz-
hatnak.

A népszámlálás alapján 2011-ben a 25–64 éves foglalkoztatottak körében 
az egyéni vállalkozók, önállók aránya a külföldi születésűek közt alig volt 
magasabb (10 százalék), mint a teljes népességben (8 százalék), ám bizonyos 
származási csoportokban kiugróan magas arányban voltak jelen: vietnámi-
ak (34 százalék), kínaiak és szíriaiak (27 százalék), törökök (18 százalék). 
Ezekben a csoportokban az egyéni vállalkozók mellett a társas vállalkozá-
sok tagjaként dolgozók aránya is magas volt, így összességében a foglalkoz-
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tatottak 35–60 százaléka feltehetően úgynevezett etnikai gazdaságban dol-
gozott, tehát integrációja nem a fogadó ország elsődleges munkaerőpiacára 
való belépést jelent. Más kutatásokból tudjuk, hogy ezek a vállalkozások 
jellemzően nem termelői, hanem főként kereskedelmi tevékenységet foly-
tatnak (Várhalmi, 2013).

A foglalkoztatottság esélyét magyarázó tényezők

Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy:
1) az aktív korú9 teljes népességen belül a társadalmi-demográfiai összeté-

telre (nem, kor, iskolai végzettség) és a területi elhelyezkedésre (régió, telepü-
léstípus) kontrollálva hogyan hat a foglalkoztatottság esélyére a külföldi szü-
letési hely, illetve a külföldi állampolgárság;

2) a külföldön született népességen belül – ugyancsak a társadalmi-demog-
ráfiai összetételre és a területi elhelyezkedésre kontrollálva – hogyan hat a fog-
lalkoztatottság esélyére a származási ország és az érkezés óta eltelt idő, vala-
mint a magyar állampolgárság megléte, a nemzetiség (magyar/nem magyar) és 
a magyar nyelvismeret. Itt elsősorban arra keresünk választ, hogy a különböző 
származási csoportok eltérő foglalkoztatottsági esélyét mennyire magyaráz-
za a felsorolt jellemzők szerinti eltérő összetételük, vagy ezektől függetlenül 
is érvényesülnek az országspecifikus sajátosságok.

A foglalkoztatottság esélyét meghatározó tényezőket logisztikus regresszi-
óval vizsgáltuk. Függő változónk értéke 1, ha a megkérdezett foglalkoztatott 
volt, és 0, ha munkanélküli vagy eltartott volt, és nem tanult. Ezzel a megha-
tározással az volt a célunk, hogy a rejtett (passzív) munkanélküliséget is meg-
ragadjuk, amelyet a bevándorlók – és különösen a bevándorló nők – esetében 
gyakran az eltartott státus takar.

Az eredmények azt mutatják, hogy a teljes 25–64 éves népességen belül 
– a társadalmi-demográfiai összetételre és a területi jellemzőkre kontrollál-
va – mind a külföldi állampolgárság, mind a külföldi születési hely – noha 
szignifikáns, de – gyenge hatást mutat a foglalkoztatottság esélyére: csekély 
mértékben az előbbi növeli, az utóbbi viszont csökkenti azt (3.1.2. táblázat).

Úgy tűnik tehát, hogy a külföldi állampolgárságú, illetve a külföldi szü-
letésű népesség jobb munkaerőpiaci mutatói (magasabb foglalkoztatási rá-
tája) valójában az összetételüknek – főként magasabb iskolai végzettségük-
nek – köszönhető. Ha azonban nemek szerinti modellekben vizsgáljuk a két 
tényező hatását, azt látjuk, hogy mind a külföldi állampolgárság, mind a kül-
földi születési hely a férfiak foglalkoztatottsági esélyét növeli, a nőkét viszont 
csökkenti. Ez tehát arra utal, hogy a bevándorló nők társadalmi-demográfia 
összetételüktől és területi elhelyezkedésüktől függetlenül nagyobb eséllyel 
szorulnak ki a munkaerőpiacról, mind a bevándorló férfiakhoz, mind a nem 
bevándorló nőkhöz képest – még akkor is, ha ezt munkanélküliségi rátájuk 
nem tükrözi. Ebben a nemek közötti esélykülönbségek mellett bizonyos szár-

9 Az elemzést a gazdaságilag ak-
tívabb 25–64 éves korcsoportra 
szűkítettük (akik már jó eséllyel 
befejezték tanulmányaikat).
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mazási csoportok esetében azoknak a kulturális és társadalmi normáknak, ha-
gyományos nemiszerep-felfogásoknak is szerepük lehet, amelyek behatárolják 
a nők munkaerőpiaci lehetőségeit, illetve stratégiáit.

10 Mivel az érkezési idő a külföl-
di születésűek egy részénél isme-
retlen volt, az elemszám-csökke-
nés elkerülése érdekében a „nem 
ismert” kategória is szerepelt 
a változóban. A születési hely 
szerint bevont tizenkét ország 
az adott korcsoportba tartozó 
külföldi születésű népesség 85 
százalékát fedi le.

3.1.2. táblázat: A külföldi állampolgárság és a külföldi születési hely hatása a 25–64 éves 
népesség foglalkoztatottsági esélyére (logisztikus regressziós modellek esélyhányadosai)

Magyarázó változók  
és kategóriák

1. modell 2. modell
3. modell 4. modell

férfiak nők férfiak nők

Nem (referenciakategória: férfi)
Nő 0,763*** 0,763***

Korcsoport (referenciakategória: 25–29)
30–39 1,449*** 1,449*** 1,503*** 1,404*** 1,502 *** 1,405***

40–49 1,620*** 1,620*** 1,493*** 1,781*** 1,490*** 1,786***

50–54 1,691*** 1,690*** 1,397*** 2,031*** 1,394*** 2,034***

55–59 1,581*** 1,580*** 1,341*** 1,867*** 1,339*** 1,868***

60–64 1,848*** 1,847*** 1,726*** 1,993*** 1,723*** 1,995***

Iskolai végzettség (referenciakategória: maximum nyolc általános)
Érettségi nélküli középfokú 2,406*** 2,405*** 2,575*** 2,307*** 2,571*** 2,309***

Érettségi 3,865*** 3,865*** 4,165*** 3,706*** 4,148*** 3,718***

felsőfokú 7,991*** 7,993*** 8,299*** 7,946*** 8,261*** 7,974***

Külföldi állampolgárság 1,079*** 1,550*** 0,817***

Külföldi születési hely 0,975*** 1,243*** 0,812***

Nagelkerkeféle R2 0,104 0,104 0,099 0,113 0,099 0,113

Megjegyzés: Kontrollálva a lakóhely régiójára és településtípusára is.
***1 százalékos, **5 százalékos, *10 százalékos szinten szignifikáns.

A továbbiakban a külföldön született népességen belül a foglalkoztatottság 
esélyét magyarázó modellbe első lépésként bevontuk a már említett kontroll-
változók mellé a Magyarországra érkezés óta eltelt idő változóját, valamint 
a származási ország tizenkét országot lefedő változóját (3.1.3. táblázat).10 
Ezt követően külön-külön építettük be az állampolgárság, a nemzetiség és 
a nyelvismeret változóit.

Mivel az integráció többnyire hosszabb folyamat, a fogadó országban töl-
tött idő fontos magyarázó tényező, és ezt az eredmények is tükrözik: az ér-
kezés óta eltelt idő növekedésével a foglalkoztatottság esélye folyamatosan 
növekszik, a legfeljebb két éve érkezettekhez képest a 6–10 éve itt élők 60 
százalékkal nagyobb eséllyel, a több mint 20 éve itt élők pedig már kétszeres 
eséllyel voltak foglalkoztatottak. A származási ország szerinti esélykülönb-
ségek szintén jól kirajzolódnak: a referenciakategóriának választott romá-
niai születésű népességhez képest a Kínában születettek foglalkoztatottsá-
gi esélye kétszer, a Vietnámban születetteké 80 százalékkal, a Szlovákiában 
születetteké pedig 20 százalékkal nagyobb, ugyanakkor a német, ukrán és 
szerb csoportoké enyhén, az orosz, nigériai, szíriai, iráni csoportoké jelen-
tős mértékben kisebb volt.
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3.1.3. táblázat: A külföldi születésű 25–64 éves népesség foglalkoztatottsági 
esélyét magyarázó tényezők (logisztikus regressziós modellek esélyhányadosai)

Magyarázó változók és kategóriák
5. modell

6. modell

férfiak nők

Nem (referenciakategória: férfi)
Nő 0,523***

Korcsoport (referenciakategória: 25–29)
30–39 1,185*** 1,402*** n. sz.
40–49 1,207*** 1,360*** n. sz.
50–54 1,115*** 1,214*** n. sz.
55–59 0,937* n. sz. 0,846***

60–64 0,879** n. sz. 0,734***

Iskolai végzettség (referenciakategória: maximum nyolc általános)
Érettségi nélküli középfokú 1,577*** 1,618*** 1,613***

Érettségi 2,063*** 2,133*** 2,036***

Felsőfokú 3,775*** 4,234*** 3,586***

Mióta él Magyarországon (referenciakategória: legtöbb 2 éve)
3–5 éve 1,334*** 1,274*** 1,413***

6–10 éve 1,608*** 1,438*** 1,805***

11–15 éve 1,616*** 1,386*** 1,886***

16–20 éve 1,760*** 1,298*** 2,254***

Több mint 20 éve 1,961*** 1,249*** 2,809***

Nem ismert 6,866*** 4,758*** 9,655***

Származási ország (referenciakategória: Románia)
Ukrajna 0,690*** 0,644*** 0,701***

Szerbia 0,862*** 0,860** 0,869**

Szlovákia 1,196*** n. sz. 1,224***

Németország 0,618*** 0,848** 0,488***

Oroszország 0,388*** 0,592*** 0,327***

Kína 1,991*** 2,773*** 1,670***

Vietnám 1,769*** 1,505** 1,938***

Törökország n. sz. 1,390* 0,412***

Irán 0,530*** 0,577** 0,459***

Szíria 0,468*** n. sz. 0,129***

Nigéria 0,408*** 0,366*** 0,495*

Egyéb 0,580*** 0,671*** 0,491***

Nagelkerkeféle R2 0,110 0,078 0,117

Megjegyzés: Kontrollálva a lakóhely régiójára és településtípusára is.
***1 százalékos, **5 százalékos, *10 százalékos szinten szignifikáns, n.sz.: nem szignifi-

káns.

Az érkezési idő, illetve a származási ország szerinti különbségek akkor sem vál-
toztak, ha – a társadalmi-demográfia összetétel mellett – a nemzetiség, a ma-
gyar állampolgárság megléte vagy a magyar nyelv ismerete szerinti eltéréseket 
is figyelembe vesszük. Ugyanakkor ezek a jellemzők maguk is szignifikáns 
hatásokat mutatnak: mind a magyar nemzetiség, mind a magyar állampol-
gárság megszerzése növeli (20 százalékkal, illetve 15 százalékkal), a magyar 
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nyelvismeret hiánya viszont csökkenti (35 százalékkal) a foglalkoztatottság 
esélyét. Noha az állampolgárság megszerzése fontos lépés az integrációs fo-
lyamat során, és általános tapasztalat, hogy a honosított bevándorlók foglal-
koztatási rátája magasabb és jobb munkahelyeken dolgoznak, mint a külföl-
di állampolgárok, az oksági kapcsolat nem mindig egyirányú, hiszen maga 
a sikeres integráció is növelheti az állampolgárság megszerzésének az esélyét. 
A fogadó ország nyelvének ismerete szintén elengedhetetlen a sikeres integ-
rációhoz, noha az etnikai vállalkozásokban való foglalkoztatottság esetén ez 
nem feltétlenül érvényesül.

A kontrollváltozók közül legnagyobb hatása az iskolai végzettségnek van 
(az alapfokú végzettségűekhez képest a diplomások foglalkoztatottsági esélye 
közel négyszeres), valamint jelentős a nemek szerinti különbség: a nők foglal-
koztatottsági esélye mintegy fele a férfiakénak.

Mivel a nők munkaerőpiaci integrációját sajátos tényezők (is) alakítják, 
külön nemek szerinti modellekben is érdemes megvizsgálni a fenti tényezők 
hatását. Ezek alapján megfigyelhető, hogy az érkezés óta eltelt idő a nők ese-
tében sokkal nagyobb mértékben meghatározza a foglalkoztatottság esélyét, 
mint a férfiaknál, valamint a származási országok közötti különbségek még 
élesebben kirajzolódnak (3.1.3. táblázat, 6. modell). A Kínából és a Viet-
námból származók magasabb foglalkoztatottsági esélye mindkét nemnél 
megfigyelhető, noha a kínaiak esetében a férfiaknál sokkal hangsúlyosabb. 
A Szlovákiából származók magasabb foglalkoztatottsági esélye azonban csak 
a nőknél érvényesül. Ezzel szemben a török származás – bár összességében 
nem mutatott szignifikáns hatást – a férfiak esetében növelte, a nők eseté-
ben viszont csökkentette a foglalkoztatottság esélyét. Hasonlóképpen a szí-
rek alacsonyabb foglalkoztatottsági esélye is csak a nőknél volt szignifikáns 
és jelentős mértékű. A szíriai és a török nőknek az azonos országbeli férfiak-
hoz képest is hátrányosabb foglalkoztatási helyzete mögött sajátos kulturá-
lis minták, illetve munkaerőpiaci stratégiák sejthetők, különösen annak fé-
nyében, hogy mindkét csoport esetében a férfiak foglalkoztatottsága jóval 
átlag feletti, és az etnikai vállalkozások elterjedtsége is jelentős. Szintén fon-
tos különbség, hogy a magyar nemzetiség, valamint a magyar állampolgár-
ság megléte csak a nők esetében növelte (30, illetve 25 százalékkal), a magyar 
nyelvismeret hiánya pedig csak az ő esetükben csökkentette (mintegy felére) 
a foglalkoztatottság esélyét.
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