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DUKAI EDIT 

Szerbia vagy külföld?  

Milyen tényezők befolyásolják 

a vajdasági fiatalok egyetemválasztását? 

Bevezetés 

Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb problémát jelent a szerbiai lakosok migrációs szándéka. 

Többen más országokba vándorolnak, boldogulási lehetőségeket remélve. A migrációs szán-

dék nem csupán a középkorosztály körében jelenik meg. Az egyetemi tanulmányaik előtt álló 

fiatalok mind nagyobb százaléka más országok felsőoktatását választja. Ideiglenes migráció 

mellett döntenek, viszont sok esetben ott ragadnak. 

A lakosok elégedettségi szintje egyre alacsonyabb, hogy ez minek a következménye, ezt 

nehéz lenne megállapítani. Az okok hátterében sok dolog megbújhat, többek között a folyama-

tosan romló gazdaság és a vele járó megélhetési kiszámíthatatlanság.  

A fiatalok középiskolai tanulmányuk után nehéz választás előtt állnak, dönteniük kell, hogy 

szeretnének-e továbbtanulni. Amennyiben igen, kérdés, hol folytassák tanulmányaikat, melyik 

ország mely városában. 

Kutatásomat online kérdőíves módszerrel végeztem. Célcsoportomként azokat a vajdasági 

személyeket választottam, akik már járnak egyetemre vagy Szerbiában, vagy Magyarországon, 

és nem idősebbek 45 évnél. 

Az alanyok kiválasztása hólabda-módszerrel történt. Az ankétot több helyen online közzé-

tettem. Az első kitöltési hullám után felkerestem a Márton Áron Szakkollégiumi hálózat hall-

gatóit/igazgatóit, akik ismertették a kérdőíveket az ott lakó hallgatók körében. Az újabb cél-

csoportot a Vajdasági Ifjúsági Fórum elnöke és a Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: 

MNT)1 demonstrátorai segítségével találtam meg. A kérdőív lezárásáig 646 kitöltés  érkezett. 

SPSS statisztikai rendszer segítségével összeállítottam az adatbázisomat. Az adatok elem-

zésekor kizártam a hamis adatokat és az alanyokat, akik nem illettek a célcsoportba. Mindezt 

kiválogatva 640 adattal dolgoztam. 

Felsőoktatás Szerbiában 

A középiskolai érettségi megszerzése után jelentkezhetnek a hallgatók felsőoktatásba. Minden 

szakra külön felvételit kell teljesíteni. Az MNT 2011-ben szervezte meg első alkalommal a 

felvételi felkészítőt, mely márciusban kezdődik és július elsejéig tart. Ezalatt online elérhetőek 

a tananyagok, emellett tantermi foglalkozásokra is sor kerül. Ezek a felkészítők az alábbi tár-

gyakban segítenek: matematika, kémia, biológia, földrajz, informatika, magyar nyelv és iroda-

lom, történelem, angol nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, valamint alkotmány és 

                                                      
1 A Magyar Nemzeti Tanács egy kisebbségi önkormányzati szerv, mely célja, hogy fenntartsa a magyarság meg-

létét Vajdaság területén. Többek között a nyelvhasználat, tömegtájékoztatás, oktatás és kultúra terén. - Magyar 

Nemzeti Tanács hivatalos honlapja: http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/alapdokumentumok (2015.03.16.) 

http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/alapdokumentumok
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állampolgári jogok. Emellett, amennyiben igény van rá, más tantárgyakból is készítenek fel-

méréseket. A felvételi felkészítés mellett az MNT egy szerb  nyelvű felzárkóztató képzést is 

indít, amely a későbbiekben elősegíti a hallgatók számára a hatékonyabb teljesítményt. Ezekre 

a szerb nyelvű kurzusokra nagy igény szokott jelentkezni, ezért több vajdasági városban is 

megrendezésre kerültek. Ezekről az információkról az érdekeltek az MNT hivatalos holnapján 

teljes körű leírást tudnak kapni. Az MNT mellett az Újvidéki Egyetem egyes karai is tartanak 

felvételi felkészítőket, melyekről pedig az Újvidéki Egyetem holnapján tudnak információt 

szerezni. Ezek a foglalkozások önköltségesek. 

A Bolognai Nyilatkozat Szerbia 2001-ben írta alá, kötelezve magát arra, hogy 2010-re bo-

lognai elvek alapján történő változásokat vezessen be (ez a folyamat még nem zárult le). A 

folyamat után minden képzésre a felvételi jelentkezés kötelező. A szükséges pontok felét a 

középiskolai eredmények határozzák meg, míg a maradék 50%-ot a felvételi vizsga adja. A 

szakok közötti átjárás még nem megoldott, így a hallgatók csak különbözeti vizsgával tudnak 

átjelentkezni más szakokra.2 

A Szerb Oktatási Minisztérium adatai szerint Szerbiában a 2014/2015-ös tanévben 52 741 

hallgató kezdte meg egyetemi tanulmányait (ez az adat nem tartalmazza a magánegyetemek hall-

gatóit). Ennek nagy része, pontosan 38 630 személy tanul Észak-Szerbiában, a Belgrádi Egyete-

met is beleértve. Érdekességként megemlíthető az is, hogy a hallgatók nagyobb része nő, ami 

arra enged következtetni, hogy a női nem egyre nagyobb igényt tart az iskoláztatásra.3 Statisztikai 

adatok azt bizonyítják, hogy viszonylag kevés a magyar hallgatók aránya a felsőoktatásban. En-

nek egyik oka lehet, hogy önálló magyar felsőoktatási intézmény nincs Vajdaságban.4 

Szerbiában az alapstúdium (Ba/Bsc) 3-4 év, a mester (Ma/Msc) 2 év, a doktori (PhD) pedig 

3 év képzési idő foglal magába. Jelenleg 7 állami és 12 magánegyetem működik (a magán-

egyetemek száma az akkreditációs döntések függvényében változik). Ezekben az intézmények-

ben 84 állami kar és 51 magánkar biztosít felsőfokú képzéseket. Emellett 49 állami és 31 ma-

gán főiskola található.5 Ezeknek csak bizonyos hányadában van magyar nyelvű oktatás. Teljes 

magyar képzésre öt karon van lehetőség, ezek pedig Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanító-

képző Kar, illetve a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Újvidéken a Bölcsésztudományi Kar és 

a Művészeti Akadémia, valamint a zentai Kertészettudományi Kar kihelyezett  tagozata. 

Hazatérés/diplomahonosítás 

Sok vajdasági magyar fiatal dönt a külföldi egyetemek mellett. Viszont sokan csak ideiglene-

sen hagyják el otthonukat, majd a képzés elvégzése után visszatérnek. Ám a visszatérés ko-

rántsem olyan könnyű, mint ahogy azt az emberek első körben gondolnák. Eddig a diploma-

honosítás sok esetben hónapokba, sőt évekbe telt, mialatt több különbözeti vizsgát kellett le-

rakni, és anyagiak tekintetében is jelentős összegbe került. A felsorolt okok miatt sokan nem 

kezdték el a diplomahonosítási folyamatot, nem kérelmezték az Oktatási Minisztériumnál az 

                                                      
2 Gábrity Molnár Irén: 4. Képzési igények és kínálatok térszerkezete. (http://www.sulinet.hu/oroksegtar/ 

data/kulhoni_magyarsag/2010/srb/rtt_evkonyv_2008/pages/ek2008_11_kepzesi_igenyek.htm) (2015.03.02) 
3 Szerb Oktatási Minisztérium adatok: (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=126) 

(2015.02.16) 
4 Interjú: Gábrity Molnár Irén – vajdasági szociológus 
5 Gábrity Molnár Irén: A bolognai folyamat Szerbiában az Újvidéki Egyetem példáján. In: Kozma Tamás és Rébay 

Magdolna (szerk.): A bolognai folyamat Közép-Európában. Budapest, ÚMK.2008. 107-128p.  

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=126
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egyszerűsítést. A diplomahonosítást Szerbiában az Ekvivalencia és Információs Központ bí-

rálja el, ami után az Oktatási Minisztérium foglalkozik a tárgyakkal. 2014 második felében 

rebbent fel a hír, miszerint a diplomahonosítás egyszerűsítése már elérhető, vagyis nem kell az 

egyetemekhez fordulni, elég a Minisztériumoknak leadni a kérvényt.  

A diplomahonosításhoz támogatási segítséget nyújt a Szekeres László Alapítvány, melynek 

honlapjain elérhetők a kötelező formanyomtatványok, és egy pályázati felhívás, mely segítsé-

gével az érintettek vissza tudják igényelni a kifizetett összeget .6 

Az új diplomahonosítási folyamat egy új állami intézményközpont segítségével kezdte el 

működését. Ezt követően már 90 nap alatt elbírálják a felsőoktatási diplomákat, a későbbiek-

ben pedig ez a fázis is rövidül, hiszen ha már egy adott intézményben, egy adott szakot valaki 

honosított, akkor a következő személynek már automatikusan hozzáigazítják az eljárást. 

A Magyar Nemzeti Tanács megbízásából Ágyas Réka szociológus készített egy felmérést, 

melyben több mint 200 adatot mutatott be. A kutatás 2013 júliusában kezdődött, melyben a 

diplomahonosítási folyamatra, illetve a hazatért értelmiség jövőképére fektette a hangsúlyt. 

Szinte minden magyarországi egyetemről érkezett kitöltés, illetve sok más külföldi egyetemről 

is. A diplomák honosítási költségei nagyon eltérőek. A kiemelt összegek tartalmazzák az eljá-

rási díjakat, illetve a fordítási költségeket is: 

Alapképzés: kb. 36.000 dinár (91 440 forint) 

Mesterképzés: kb. 45.000 – 65.000 dinár (114 300 – 165 100 forint) 

Doktori képzés: kb. 100 000 dinár (254 000forint)7 

A magyarországi egyetemválasztások 

A ’90-es évektől kezdve egyre több vajdasági hallgató döntött a magyarországi felsőoktatási 

intézmények mellett. Ezeknek a hallgatóknak a motivációjukban két csoportot különböztethe-

tünk meg: akik Magyarországot kiugrási lehetőségnek tartják az EU-s munkavállalási szem-

pontból, és a másik csoport képviselői pedig azok, akik vissza szeretnének térni  Szerbiába.8 

A Magyarországon továbbtanuló hallgatók leggyakrabban Szeged városát választották. Ez 

talán nem is olyan meglepő, hisz Szeged alig pár kilométerre helyezkedik el a határtól, így ez 

az a város, amelyet a leggyorsabban meg tudnak közelíteni. Amikor elbeszélgettem a szegedi 

hallgatókkal, kiemelték, hogy azért választották ezt a várost, mert direkt közlekedési összeköt-

tetésük van a szülővárossal, így könnyen haza tudnak jutni, illetve szüleik és barátaik könnyen 

el tudnak jutni hozzájuk. Vannak, akik előzőleg több alkalommal tartózkodtak kint, s megsze-

rették a várost. Volt olyan személy is, aki azért döntött Szeged mellett, mert ha Magyarország 

területén szeretne letelepedni, akkor ez számára az ideális helyszín.  

Szeged mellett közkedvelt még Budapest és Pécs is. Budapestre általában azok a hallgatók 

mennek, akik határozott elképzeléssel vannak életükről, és tudják, mi az amit elszeretnének 

érni. Ezen hallgatók legtöbbje csupán kiugrási lehetőségként gondol Magyarországra, mert 

munkát más európai államban szeretne vállalni. A Pécsi Tudományegyetem csak az utolsó pár 

évben lett felkapott. Jelenleg csaknem 100 hallgató tanul itt Vajdaságból. Ezeknek a hallga-

tóknak nagy része építészettel, vagy egészségüggyel kapcsolatos tanulmányokat folytat, persze 

bölcsésztudományi és más egyéb területen is jelentősebb számban tanulnak tovább.  

                                                      
6 Szekeres László Alapítvány hivatalos honlapja: http://www.szla.org.rs/szla/ (2015.02.28) 
7 Ágyas Réka: Vajdasági magyarok diplomahonosítása Szerbiában. http://mntosztondij.org.rs/images/  stories/pdf/ 

diplomahonositas_eredmnyek.pdf (2015.02.24) 
8 Takács Zoltán: Felsőoktatási Határhelyzetek. Szabadka, Magyarságkutató Tudományos Társaság. 2013.  

http://www.szla.org.rs/szla/
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Vajdasági hallgatók boldogulása Magyarországon 

Miután a vajdasági fiatalok megkapták az értesítést, hogy felvették őket a kívánt szakra, on-

nantól még sok feladat áll előttük. Többek között, hogy hol lakhatnak, milyen papírokat kell 

elintézniük, melyik hivatalt merre találják. Ebben nagy segítséget nyújt számukra Márton Áron 

Szakkollégiumi hálózat, mely megtalálható Pesten, Debrecenben, Szegeden és Pécsen.  

A Márton Áron Szakkollégium két fő tevékenységi profilt végez, a szálláshely biztosítását, 

illetve személyes tanácsadást a hallgatók számára. Persze emellett több lehetőség is biztosítva 

van a hallgatók számára, ezek közül csak párat sorolnék fel: kikapcsolódási és sport lehetősé-

gek, kirándulások, összevont rendezvények a többi város Márton Áron kollégiumi hallgatóival, 

nyári interdiszciplináris egyetemek. 

A szálláshely biztosítása nagy segítség a határokon túlról érkező hallgatók számára, hiszen 

itt társaikkal együtt töltik a hétköznapokat, segítenek egymásnak a boldogulásban. A kollégium 

rendelkezik saját konditeremmel, kosárlabda-, illetve kézilabda pályával, emellett társalgók-

kal, ahol a hallgatók kikapcsolódhatnak, rendezvényeket szervezhetnek.  

A kutatási eredmények ismertetése 

Kérdőívemben 19 kérdést tettem fel, melyeket az előzetes interjúk alapján állítottam össze. 

Három kérdésfajtát alkalmaztam, a nyitott, zárt és félig nyitott kérdést. Ezek a kérdések négy  

fő téma köré épültek: szerb nyelv, mint államnyelv ismerete; szülők iskolai végzettsége, illetve 

nyelvismeretei; felsőoktatásba való jelentkezés folyamata; majd a beilleszkedés, mely kapcso-

latba hozható az oktatás színvonalával és a szerb nyelv ismeretével is. Kérdőívemben nem kér-

deztem rá a célcsoport nemére. Az interjúkból kiindulva azt tapasztaltam, hogy nemi összetételt 

tekintve vegyes csoportok alakultak ki. Úgy véltem, hogy a nemi hovatartozás nem befolyásolja 

a későbbi döntéseket. Kérdőívemben több kontrollkérdést tettem fel, így elkerültem azt, hogy 

manipulálják a válaszokat, illetve a későbbiekben szeretném folytatni a kutatásomat. 

A kitöltők köre 18 és 45 év között volt, az átlagéletkoruk 24 év. 

A megkérdezettek 63%-a jelenleg Szerbiában folytatja tanulmányait, míg a maradék 37% 

Magyarország területén. Országonként a következő városokat választották:  

Szerbia: Újvidék (52%), Szabadka (45%), Zenta (2%), Belgrád (1%) 

Magyarország: Szeged (58%), Budapest (20%), Pécs (18%), Debrecen (2%), Gödöllő (2%) 

Első hipotézis 

A vajdasági egyetemisták szerint a magyarországi egyetemek oktatási színvonala magasabb, 

mint a szerbiai egyetemeké. Döntésükben szerb tudásuk nem játszik szerepet.  

A beérkezett válaszok alapján a hipotézisem első fele beigazolódott, az eredmények szig-

nifikánsak. 

A válaszokból látható, hogy a Szerbiában továbbtanult hallgatók 5%-a válaszolta azt, hogy 

nem elégedett az oktatás színvonalával, míg 19%-a pedig elégedett. Ezek a számok a Magyar-

országon továbbtanult hallgatók körében más képet mutatnak, ugyanis a Magyarországon to-

vábbtanult fiatalok 3%-a válaszolta azt, hogy egyáltalán nem elégedett, 46%-a pedig teljes 

mértékben elégedett. 

A hipotézis második felében a szerb nyelv, mint környezetnyelv ismereteire kerestem a 

választ. Az adatokból leolvasható, hogy nincs nagy eltérés a beszéd és a szövegértés között. 

Az eredmények ellentmondanak a hipotézisemnek. Azok, akik egyáltalán nem, vagy pedig 

csak alapszinten ismerik az államnyelvet, azok egyenlő eséllyel választják a két országot to-
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vábbtanulási céllal. Akik pedig már önállóan ismerik a szerb nyelvet, esetleg anyanyelvi szin-

ten használják, azoknál kisebb annak a hányada, akik Magyarországra iratkoznak. A nyelvtu-

dás tehát fontos tényező az iskolaválasztásnál. 

Második hipotézis 

A 2011 óta a Magyar Nemzeti Tanács által biztosított ösztöndíj-lehetőség következtében a vajda-

sági fiatalok évenként egyre nagyobb száma dönt a szerbiai felsőoktatás mellett, mint azelőtt. 

Az eredményeket vizsgálva hipotézisem beigazolódott. Ezt a következő adatokkal szeret-

ném igazolni: az MNT a 2011/2012-es tanévben egy új ösztöndíj lehetőséget hirdetett meg a 

hallgatókkal. Ezt az ösztöndíjat azok az első éves hallgatók tudták megpályázni, akik Szerbia 

területén tanultak tovább. Az ösztöndíj összege 80–150 euró között mozgott. Véleményem 

szerint az említett ösztöndíj nagy segítség volt sok családnak, így emiatt döntöttek a hallgatók 

a szerbiai felsőoktatás mellett. 

Az adatokból látható, hogy 2011 őszi szemeszterétől megnőtt a szerbiai egyetemen tovább-

tanulók száma és aránya. Az MNT által kiadott adatok alapján jelenleg 1200 hallgató részesül 

ösztöndíjban. Vajdaságban a jelenlegi megélhetést tekintve az említett ösztöndíj nagy segítsé-

get nyújt a családoknak a gyermekek iskoláztatásában. 

Összegzés 

Kutatási eredményeimet viszonylag kielégítő számú mintán tudtam vizsgálni, ami külön elé-

gedettséggel tölt el. 

Kérdőívem utolsó kérdésénél a kitöltők legnagyobb százaléka az anyagi motivációt jelölte, 

ami egyértelmű válasz arra, hogy az ösztöndíj nagy motiváció. Az MNT által kiosztott ösztön-

díjak növelték a hallgatók számát az utóbbi években. Véleményem szerint ösztöndíj megvo-

nással csupán a migrációt érnék el, így viszont láthatóan a hallgatók nagyobb része döntött a 

szerbiai egyetemek mellett. Az interjúalanyaim, akik szerb nyelven tanultak tovább , élvezettel 

meséltek arról, hogy milyen volt a kezdeti beilleszkedés az új környezetben. Emellett arról is 

szó esett, hogy a szerb anyanyelvű hallgatótársaik milyen könnyen befogadták, illetve hogyan 

tanulták meg a magyar nyelv alapjait tőlük. 

A vajdasági fiatalok nagy része meg van ijedve a szerb nyelv által okozott nehézségtől. Az 

MNT ebben tud segítséget nyújtani, nagyon pozitív megmozdulásnak találom a szerb  nyelvi 

felzárkóztató kurzusokat, illetve az ösztöndíj lehetőséget, melyet az anyaországban továbbta-

nult hallgatóknak ajánlanak. Nagy lehetőség, mellyel sok családnak tudnak segíteni, sok fia-

talnak megadják a lehetőséget arra, hogy továbbtanuljanak. 

Fontosnak tartanám, hogy az MNT a külföldön továbbtanult hallgatókkal is élő kapcsolatot 

tartson fent, hisz így naprakész adatokkal rendelkezne a munkáltatók felé, vissza tudná csatolni 

a hallgatókat. Biztos vagyok benne, hogy több fiatal visszatérne az anyaországba, ha biztos 

munkahelyet ajánlanának neki. Az interjúk alapján azt figyeltem meg, hogy azoknak a hallga-

tóknak, akik Magyarországon tanultak tovább, csak kis százaléka hozott végleges döntést a 

letelepedést illetően, így nagy eséllyel visszatérnének a fiatalok, ha szülőföldjükön hasznosí-

tani tudnák megszerzett tudásukat. 

Minél jobban megismerkedtem a célcsoport nézőpontjával, annál több kérdés vetődött fel 

bennem. Rengeteg lehetőség rejlik a témában, melyről a már meglévő kutatásokkal összeha-

sonlítva, beérkezett kérdőívek kielemzésével szeretném bővíteni kutatásomat.  
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