
YOUMIG - Improving institutional capacities and fostering cooperation to 

tackle the impacts of transnational youth migration

Sepsiszentgyörgyi fiatalok 

külföldi migrációja

folyamatok, hatások, szakpolitikai kihívások



Nemzetközi és regionális kutatási 

előzmények

� EDUMIGROM

� SEEMIG

� YMOBILITY� YMOBILITY

� MOVE

� RE-TURN

� GeneZYs 2015

� Mozaik 2016



Módszertan 

� Migrációs fórum a hatóságok képviselőivel

� Interjúk intézményi szakértőkkel

� Életút interjúk fiatalokkal

� Fókuszcsoportos interjú fiatalokkal

� Népesedési statisztikák elemzése � Népesedési statisztikák elemzése 

� Népesség-előreszámítás

� Szakpolitikai elemzés

� Migrációs fórum fiatalokkal



kihívások

Statisztikai:

� A nemzetközi migráció 10%-át regisztrálják Romániában

� Helyi bontásban nem elérhetőek az adatok

� A helyi statisztikai hivatal adatai torzak

Módszertani: 

Ideológiai megközelítések� Ideológiai megközelítések

� Egyoldalú megközelítések

Szakpolitikai:

� A 15-19 éves korosztály felére csökkent 2002-2011 között, a 20-24 

éves kétharmadára

� Csökken a város lakossága, egyre karcsúbb fiatal generáció



Vonzó tényezők Taszító tényezők

Privát szféra Családhoz és barátokhoz való 

ragaszkodás
Munkerőpiaci
hátrányok

Gyenge munkakörülmények, pl. ebédszünet stb.

Ismerősök, kapcsolatok Meg nem fizetett túlóra

Érzelmi kötődés 
a városhoz

Erős kötődés a szülőföldhöz 

szülővároshoz, régióhoz

Pénzügyi bizonytalanság

Kedves emlékek Gyenge gazdasági helyzet

Az atmoszféra Kevés munkalehetőség

Társadalmi 
attrakciók

Homogén társadalom Alacsony fizetések

Az emberek Gyenge karrierlehetőségek

Nehézkes megélhetés

Segítőkészség Társadalmi Hierarchikus társadalomSegítőkészség Társadalmi 
hátrányok

Hierarchikus társadalom

A fiatalok Formális kommunikáció az emberek között

Önkormányzati
attrakciók

Az önkormányzat próbál tenni 

a fiatalok helyzetbehozásáért

Pesszimizmus

Kulturális események Materiális értékek vezérlik az életvezetést: 

minél több pénzt keresni

A közbiztonság A romák diszkriminációja

A 
városimázshoz
kapcsolódó 
attrakciók

A városközpont Önkormányzati 
tényezők

Bürokratikus rendszer

Az új főtér Gyenge infrastruktúra, körülmények

Szigorú szabályok a romákkal szemben (zárt kukák, utak)

A hatóságok nem veszik figyelembe a romák igényeit

Városszerkezeti 
tényezők

Szabaidő-eltöltési , találkozási helyek hiánya

A délutáni forgalom



Milyen problémákkal szembesültek a fiatalok 

visszatérésüket követően? 

� A hatóságokkal való kommunikáció, 

� Bürokratikus eljárások, 

� A hatóságok hozzáállása, � A hatóságok hozzáállása, 

� Honosítási gondok,

� Gyenge infrastruktúra, 

� Munkaerőpiaci kihívások.



Szakpolitikai kihívások – fiatal migránsok javaslatai

� Felhasználó-barát adminisztráció – egyszerű telefonos vagy 

emailes kommunikációs gyakorlatok adaptálása a romániai 

adminisztratív rendszerben. 

Sokkal kiszámíthatóbb, új technológiák használatán, felkészült � Sokkal kiszámíthatóbb, új technológiák használatán, felkészült 

és motivált munkatársakon alapuló adminisztratív rendszer, 

amelynek pozitív, bizalmi a hozzáállása az állampolgárokhoz, 

szervezetekhez, cégekhez, egyszerűsített eljárások.



� Kompetencia alapú munkaerőpiac erősítése.

� Az elismerés, mint munkáltatói jó gyakorlat külföldön, míg itthon 

nincs hagyománya a munkavállalók teljesítményének 

elismerésének. A  fiatal migránsok szerint a dicséret hiánya 

történelmi örökség az előző rendszerből. 

� A munkáltatók hosszú távon való gondolkodásra serkentése, 

a munkavállalók elismerése, ösztönzése, fizetések és a munkavállalók elismerése, ösztönzése, fizetések és 

dicséretek terén.

� A családtagok, rokonok, barátok lehetnek a fő attrakciók a 

visszatérők számára. Vita tárgyát képezte a visszatéréshez 

szükséges minimál bér szintje. A különbségek Románia és a 

nyugati társadalmak között nem annyira óriásiak amennyiben 

figyelembe vesszük a kiadásokat is.



A fiatal migránsok által szükségesnek tartott 

szakpolitikai intézkedések

� Egy program beindítása, amely támogatja a 18-19 éves fiatalok 

külföldi gyakornokságát 1-2 évre, mely által elősegíthető a 

mentalitás-váltás.

� Erasmus + programok, amelyek külföldi tanulási és 

munkavállalási lehetőségeket kínálnak bizonyos periódusra.munkavállalási lehetőségeket kínálnak bizonyos periódusra.

� Adómentes első hónapok a frissen bejegyzett vállalkozások 

számára.

� A helyi munkaerőpiac diverzifikálása, mivel néhány szektor 

dominál. Képzett és rugalmas munkaerőre is szükség lenne, 

amely nyitott a változásokra. 



� Sürgős technológiai fejlesztésekre van szükség a hatósági 

ügyintézésben és pozitívabb hozzáállásra az állampolgárok 

irányába. A pénzügyi hatóságok szerepe nem csak a büntetés, 

hanem a tájékoztatás is, pozitív ösztönzőket is be lehetne 

vezetni.

� A gyenge román nyelv tudás problémája a visszatérő fiatal 

migránsokat is érinti. Hiányolják a magyar nyelvű 

formanyomtatványokat illetve a hatóságok segítségét ezen a 

téren. 

� A magyar nyelvet nem kell feltétlenül hivatalossá nyilvánítani, 

csak legyen használható az ügyintézések során.



A jelenlegi programok újragondolása

� Gyere haza program: szükséges a kritériumok módosítása: a 

területméret, a tervek sokfélesége, az eladásra vonatkozó 

szabályok szigorúsága/permisszivitása. 

� Az önkormányzat infrastrukturális és kulturális befektetésekkel 

próbálja hazavonzani a fiatalokat.

� Gazdasági beruházások, beruházók vonzása, a helyi gazdaság 

diverzifikálása, dinamikusabb munkaerőpiaci kínálat szükséges 

ahhoz, hogy versenyképesebb bérek és munkahelyek legyenek 

elérhetők a fiatalok számára.

� A román nyelvi kompetenciák fejlesztése segítené a helyi 

munkaerőpiaci integrációt

� A helyi identitás erősítése  hozzájárulhat a visszatéréshez.



Javasolt pilóta projektek a fiatal migránsok helyi 

munkaerőpiaci integrációja érdekében

� Adatbázis, amely segít a munkaerőpiaci kínálat és kereslet 

összekapcsolásában, a reintegráció facilitálása perszonalizált

tréningek – mentori, tutori tevékenységek révén, pszichológiai 

támogatás a visszatérés során hozzájárulhat a képzett munkaerő 

visszavonzásához.  

� Tanácsadási szolgáltatás a visszatérők számára segíthet az � Tanácsadási szolgáltatás a visszatérők számára segíthet az 

adminisztratív kihívások leküzdésében, mint a honosítás, 

külföldön szerzett régiség elismertetése, adóügyek, 

társadalombiztosítás, egészségügy stb. 

� A vállalkozóvá válás facilitálása annak érdekében, hogy a fiatal 

migránsok ne csak ingatlanokba fektessenek be, hanem cégek 

beindításába, a helyi gazdaságba. Példák. 



Javasolt pilóta projektek a fiatal migránsok helyi 

társadalmi/közösségi integrációja érdekében

� Tematikus kulturális, gazdasági stb. programok, események 

szervezése pozitív hatással lehet a helyi identitásra. 

� Roma migránsok számára alapfokú német nyelvkurzus, idő- és 

pénzgazdálkodást serkentő foglalkozások. Szakmai 

segítségnyújtás gyermekgondozás, munkaerőpiaci integráció 

témákban.


