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A tanulmány a szlovák állampolgárok részvételét 

elemzi a magyar közoktatásban, melynek során az 

Oktatási Hivatal köznevelési adatbázisát felhasználva 

részletesen bemutatja a magyarországi óvodákban, 

általános iskolákban és középiskolákban tanuló szlo-

vák állampolgárok területi elhelyezkedését, ezen belül 

az állandó lakóhely és az intézmény települése közötti 

kapcsolatokat. A kapcsolatrendszer részletes vizsgála-

ta kimutatta azokat a tényezőket, amelyek a határo-

kon átívelő oktatásra hatnak. 

A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy az 

egyes oktatási szinteken eltérő intenzitású, célú, mo-

tivációjú és hátterű mobilitás, illetve nagyobb távol-

ságokat átívelő mozgás figyelhető meg. Az óvodai 

nevelésben és az alapfokú oktatásban részt vevő 

szlovák állampolgárok számának fokozatos növeke-

dése és erős határ menti koncentrálódása a határhoz 

közeli szlovák nagyvárosok (Pozsony, Kassa) agglo-

merációs hatásaként értelmezhető. Az óvodásokhoz 

és az általános iskolai tanulókhoz minimális, lokális 

jellegű, a középfokú oktatáshoz már jelentősebb, re-

gionális jellegű oktatási célú mobilitás kapcsolódik. A 

középiskolások döntően Budapestet és a határtérség-

ben található nagyobb városokat részesítik előnyben. 

A kibocsátó helyek a legtöbb esetben megegyeznek a 

nagyobb számú és arányú magyar lakossággal rendel-

kező határon túli településekkel. 
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The study aims at assessing spatial patterns of Slo-

vak nationals participating in pre-primary, primary 

and secondary public education in the territory of 

Hungary. The research is based on a detailed statis-

tical and spatial analysis of data provided by the 

Educational Office of Hungary. The analysis re-

vealed regularities and differences in commuting 

and spatial distribution of schools where Slovak 

nationals are studying.  

The results show that each considered level of edu-

cation is featured by different intensity and spatial 

extent of commuting to schools, as well as the mo-

tivation for such commuting. The gradually in-

creasing number of Slovak nationals attending kin-

dergartens and elementary schools and spatial con-

centration of these commuting flows result from 

agglomeration processes of the largest Slovak cities 

– Košice and particularly Bratislava, both located in 

the Slovak-Hungarian borderland. Nevertheless, 

spatial extent of commuting flows from Slovakia to 

kindergartens and elementary schools in Hungary 

is rather local. Commuting to secondary schools is 

featured by considerably larger, rather regional ex-

tent. Slovak nationals attending secondary schools 

in Hungary prefer predominantly Budapest and 

larger cities in the Hungarian-Slovak border region. 

Vast majority of commuting flows originates from 

communities in Slovakia with significant propor-

tion of population with Hungarian ethnicity. 

Beküldve: 2018. január 24. 
Elfogadva: 2018. március 6. 

Bevezetés 

Az 1957-es Római Szerződésben rögzítettek szerint az Európai Unió olyan gazdasá-

gi térséget jelöl, ahol biztosított az áruk, a tőke, a szolgáltatások és az egyének sza-

bad áramlása, más néven a „négy alapszabadság”. A személyek szabad mozgása az 

unió polgárainak lehetőséget teremt arra, hogy bármely tagországba szabadon utaz-

hassanak, az adott országban letelepedhessenek, munkát vállalhassanak vagy külön-

böző szolgáltatásokat nyújthassanak, illetve vehessenek igénybe, miközben nagyon 
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fontos a diszkrimináció tilalma. A többi tagországból érkezett polgárok jogosultak 

az adott ország szociális rendszerének szolgáltatásaira, illetve minden uniós személy-

re és munkavállalóra ugyanazok a jogok és kötelességek vonatkoznak, mint az adott 

tagország állampolgáraira.  

Az Európai Unió 2004-es bővítése az új tagországok polgárainak lehetőséget te-

remtett a többi tagállamban való munkavállalásra, illetve letelepedésre. A csatlako-

zást követő években az új tagországokból gyorsan növekvő és nagymértékű munka-

erő-vándorlás indult el. Sok esetben nemcsak a munkavállalók, hanem családtagjaik 

mozgása és letelepedése is megfigyelhető, így nem szabad figyelmen kívül hagyni a 

vándorlás oktatáshoz kapcsolódó hatásait sem. Nagyon fontos kérdés, hogy a mun-

kavállalók és családtagjaik milyen feltétellel vehetik igénybe a befogadó ország köz-

oktatási szolgáltatásait. 

A napjaink formálódó globális gazdasági és társadalmi rendszerében a képzettség 

meghatározó versenyképességi tényezővé vált. Ezzel párhuzamosan sok fiatal a 

nemzetközi tapasztalatok és a piacképes tudás megszerzésének érdekében továbbta-

nulásának helyszínét a lakóhelyétől függetlenül, egy másik országban választja meg. 

Az Európai Unióba való belépéssel nemcsak a munkaerő szabad áramlása vált aka-

dálymentessé, hanem az oktatás nemzetköziesedésének folyamata is elindult a régió-

ban (Berács 2011, Berács 2012, Rohonczi 2012), melynek kiemelkedő megnyilvánu-

lása az oktatási vagy tanulmányi célú mobilitás. Az oktatási célú mozgásban részt 

vevő diákok szülőföldjük határait átlépve (kibocsátó ország) egy másik ország (befo-

gadó ország) oktatási rendszerét veszik igénybe, ami magyarázható az adott ország 

magasabb oktatási színvonalával, az igényeknek jobban megfelelő képzési kínálattal, 

az intézmény jobb elérhetőségével, de döntésük hátterében az adott országban való 

későbbi továbbtanulási, munkavállalási és letelepedési szándék is állhat. 

Tanulmányunkban a magyar–szlovák határtérségben kialakuló, határokon átívelő 

mozgások oktatási hatásaival, a szlovák állampolgárságú diákok Magyarországra 

történő oktatási célú ingázásával foglalkozunk. Részletesen bemutatjuk, hogy a Szlo-

vákiából érkezők és családtagjaik milyen feltételekkel vehetik igénybe Magyarorszá-

gon a közoktatási szolgáltatásokat. Elemezzük a magyar közoktatásban részt vevő 

szlovák állampolgárságú óvodások és diákok számának alakulását, területi elhelyez-

kedését, a kibocsátó és a befogadó országok területei közötti kapcsolatokat. 

Határon átívelő mozgás a szlovák–magyar térségben 

A határtérségekben kialakuló, a határon túlra is kiterjedő mobilitást elsősorban az 

eltérő politikai, szociális, gazdasági és munkaerőpiaci helyzet váltja ki (Hardi 2009, 

Van Houtum–Gielis 2006). A szlovák–magyar határvidék már a szocializmus idején 

is jellemző célterülete volt a határokon átívelő mozgások különféle formáinak, ame-

lyek elsősorban a munkavállalással és a bevásárlással függtek össze (Jagodič 2010). A 

rendszerváltás után bekövetkezett politikai változások a külföldre utazás akadályai-
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nak megszűnését eredményezték, melynek következtében a 20. század végén a ván-

dorlás intenzitása megnőtt, új mobilitási formák jelentek meg, amelyek gyakran a 

határon túlra is kiterjedtek (Gödri–Tóth 2010). Miután 2004-ben a két ország csatla-

kozott az Európai Unióhoz, 2007-ben pedig a schengeni övezethez, a határon átíve-

lő mozgás is egyszerűbbé vált. A szlovák állampolgárok könnyebben jutottak tartóz-

kodási, illetve munkavállalási engedélyhez Magyarországon, ami a munkaerő-

vándorlás intenzitásának bővülését eredményezte (Hardi 2008, Gál 2011). A munka-

vállalók ingázása gyorsan növekvő, intenzív, határon átívelő folyamattá vált. Az 

ingázók számát 2004 és 2005 között 30 ezerre becsülték (Hardi–Lampl 2008). A 

szlovák gazdaság gyors fejlődésének, az euró bevezetésének, a foglalkoztatottság 

bővülésének és a bérek kiegyenlítődésének következtében számuk később csökkent, 

sőt napjainkra az ingázás kétirányúvá vált.  

Az uniós csatlakozás a munkaerő-vándorlás növekedése mellett a határon átívelő 

lakóhelyi mobilitás megindulását is magával hozta (Hardi 2009). Ez a folyamat Eu-

rópa számos határ menti régiójában megfigyelhető, és olyan vándorlási mozgásokat 

foglal magába, amikor is a szomszédos ország állampolgárai a határ túloldalán vásá-

rolnak ingatlant és telepednek le (Jagodič 2010). A Magyarországra történő beván-

dorlás a nemzetközi vándorlási folyamatokban sajátos helyet foglal el, ugyanis a 

bevándorlók többségét a Kárpát-medence országaiból érkezett határon túli magya-

rok, az úgynevezett „etnikai emigránsok” teszik ki (Gödri 2004, Gödri–Tóth 2010, 

Kincses 2014a, Kincses 2014b, Kincses 2014c). A Magyarországon tartózkodó szlo-

vák állampolgárok száma 2000 óta több mint ötszörösére bővült (1. ábra), amiben 

meghatározó szerepe volt a 2004-es uniós csatlakozásnak is.  

1. ábra 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján saját szerkesztés. 



A magyarországi közoktatásban részt vevő szlovák állampolgárok területi  

megoszlása 
155 

 

Területi Statisztika, 2018, 58(2): 151–176; DOI: 10.15196/TS580202 

A schengeni övezetbe tartozó országoknál az országhatárok már nem akadályoz-

zák a határhoz közeli nagyvárosok vonzásterületének bővülését, így határon átívelő 

agglomerációs övezetek is kialakulnak, melynek következtében az agglomerációs 

központ vonzáskörzetébe egy másik ország települései is beletartoznak (Reitel 2006, 

Sohn 2014, Sohn et al. 2009). A Szlovákiából érkező áttelepülők erős északnyugati 

határ menti koncentrációja (1. táblázat) a Pozsonyban kialakuló és a város környéké-

re ható centripetális erők (agglomeráció, szuburbanizáció) következménye (Hardi 

2012, Kincses–Bálint 2016, Péti et al. 2017). A rendszerváltás előtti évtizedekben a 

nagyobb szlovák városokhoz hasonlóan, Pozsonyban is gyors urbanizáció, azaz a 

városiasodás folyamata zajlott le, melynek eredménye a lakosságszám jelentős növe-

kedésében nyilvánult meg (Novotný 2016). 

1. táblázat 

Régió 
2001. évi 2017. évi 2017 a 2001. évi 

százalékában száma, fő megoszlása, % száma, fő megoszlása, % 

Közép-Magyarország 548 34,8 3 422 35,9 624,5 

Közép-Dunántúl 153 9,7 1 056 11,1 690,2 

Nyugat-Dunántúl 321 20,4 3 151 33,1 981,6 

Dél-Dunántúl 80 5,1 229 2,4 286,3 

Észak-Magyarország 330 20,9 1 217 12,8 368,8 

Észak-Alföld 100 6,3 277 2,9 277,0 

Dél-Alföld 44 2,8 167 1,8 379,5 

Összesen 1 576 100,0 9 519 100,0 604,0 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján saját szerkesztés.  

Az 1990-es évek végén ezt a folyamatot a szuburbanizáció, vagyis a városi lakosság 

közeli településekre való kiköltözése váltotta fel. Pozsony térbeli növekedése, főképp 

nyugati és déli irányba (különleges, aszimmetrikus elhelyezkedésének következtében a 

múltban) korlátozva volt. A 21. század első évtizedében kialakult új politikai helyzet, 

valamint a határrendszer fokozatos liberalizációja lehetővé tette a város agglomeráció-

jának és szuburbanizációjának kiterjedését a határokon túlra is, Magyarország és 

Ausztria területére (Hardi 2008, Péti 2017, Slavík et al. 2011, Tátrai 2014). Hasonlóan 

az EU-n belül tapasztalható határokon átívelő szuburbanizációhoz, Pozsony esetében 

is a legfőbb motivációt az ingatlanárak közötti határozott különbségek jelentették (Ira 

et al. 2011). Ennek következtében az utóbbi években a szlovák lakosság nagymérték-

ben vásárolt ingatlant a határ magyarországi oldalán, Rajka és Mosonmagyaróvár kör-

nyékén (Baj 2010, Hardi–Zubriczký 2012, Ira et al. 2011). 
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Az országhatárok könnyebb átjárhatósága a határ túloldalán található különféle 

intézmények és szolgáltatások (például oktatási intézmények, egészségügyi szolgálta-

tások) igénybevételét is lehetővé tették (Jagodič 2010), melynek következtében Ma-

gyarország oktatási rendszerében jelentős számban jelentek meg szlovák állampol-

gárságú, magyar nemzetiségű diákok. A szlovák–magyar oktatási kapcsolatokat 

elemző kutatás megállapította, hogy a diákok döntő része határ menti térségből ér-

kezik (Reisinger 2008, Reisinger 2010). Ebben az esetben nem arról van szó, hogy 

egy Magyarországon élő külföldi állampolgár oktatását kell biztosítani, hanem olyan 

oktatási célú mozgásról, melynek meghatározó része a napi ingázás. 

Módszertani megjegyzések 

A Magyarországra irányuló oktatási célú mobilitáson belül fontos különválasztani a 

közoktatásban részt vevő külföldi óvodások és tanulók mobilitását, az egyetemi 

hallgatók mobilitásától, ugyanis a különböző oktatási szinteken eltérő intenzitású, 

célú, motivációjú és hátterű mobilitás, valamint nagyobb távolságokat átívelő moz-

gás figyelhető meg (2. ábra).  

2. ábra  

 

Forrás: Teperics (2012) alapján saját szerkesztés. 

A külföldi óvodások és általános iskolások Magyarország oktatási rendszerében 

való megjelenése mögött nem féltetlenül húzódik meg tudatos és önálló döntés. 

Tisztán oktatási célú mobilitás helyett a legtöbb esetben a szülők munkavállalási, 

letelepedési vagy egyéb célok miatt Magyarországon tartózkodnak, ennek következ-

tében gyermekeik óvodai nevelését és taníttatását is itt oldják meg. Az óvodai neve-

lésnél (ISCED 0) és az alapfokú oktatásnál (ISCED 1, 2) legfeljebb lokális jellegű 
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mozgás jellemző, hiszen a szűken vett tanulmányi célú vándorlás csak az országhatár 

mentén elhelyezkedő magyarok által lakott települések között alakult ki (Reisinger 

2010, Teperics 2012). 

A középfokú oktatáshoz (ISCED 3) már nagyobb vonzáskörzetű, regionális jel-

legű tanulmányi célú mobilitás kapcsolódik. A középiskoláknál kistérségekre (járá-

sokra), megyékre, de az egész Kárpát-medencére kiterjedő vonzásokat figyelhetünk 

meg. A középiskolások tanulmányi célú ingázása már nemcsak az oktatási intézmény 

földrajzi közelségével magyarázható, hanem fontos szerepet játszik az iskola képzési 

kínálata (például a magyar nyelvű középfokú képzés hiánya a kibocsátó országban) 

és annak minősége is. A döntés mögött megjelenhet a későbbi továbbtanulási szán-

dék is, ugyanis azok, akik Magyarországon államilag támogatott képzésben kívánnak 

részt venni, a sikeres felvételre nagyobb esélyt látnak, ha magyar középiskolában 

tanulnak és szereznek érettségit (Reisinger 2008, Teperics 2012). 

A hallgatói mobilitás már egyértelműen nemzetközi jellegű, nagyobb távolságo-

kat is átívelő, hiszen a magyarországi felsőoktatási intézményekben – a szomszédos 

országokból érkező hallgatók mellett – jelen vannak Európa, sőt más kontinensek 

országainak állampolgárai is (Császár–Wusching 2016, Erőss et al. 2011, Pusztai et 

al. 2016, Pusztai–Nagy 2005, Rédei 2006, Rédei 2014, Szemerszki 2005, Horváth 

2004, Takács–Kincses 2013a, Takács–Kincses 2013b, Takács et al. 2013). 

A tanulmányban a Magyarország közoktatásában (ISCED 0,1,2,3) részt vevő 

szlovák állampolgárokat vizsgáltuk. A rendelkezésünkre álló adatforrások alapján a 

szlovák állampolgárságú óvodások és diákok területi jellegzetességeinek kutatása 

során két esetet különítettünk el:  

1. A szülők munkavállalás vagy egyéb célok miatt Magyarországon telepedtek le, 

így a gyermekük is az országban tanul (az óvodás vagy a diák magyarországi 

lakóhellyel rendelkezik). 

2. A család nem Magyarországon él, viszont a gyermekük Magyarországon tanul 

(az óvodás vagy a tanuló bejelentett lakóhelye Szlovákiában van). 

Az első esetben a határokon átívelő különféle mozgások oktatási hatásait, a má-

sodikban pedig tisztán oktatási vagy tanulmányi célú mobilitást, ingázást figyelhe-

tünk meg. A kutatásunk célja megvizsgálni e mozgások időbeni dinamikáját és irá-

nyát, illetve a magyar közoktatásban részt vevő szlovák állampolgárok területi jelleg-

zetességét. 

Külföldi állampolgárok a magyar közoktatásban  

A külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak folytatásáról a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. Nemzetközi vonatkozású rendelke-

zések 92. §-a rendelkezik. Ez a paragrafus határozza meg azokat a feltételeket, ame-

lyeknek a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárnak meg kell felelnie. Az 

óvodai nevelést, a kollégiumi ellátást, a pedagógiai szakszolgálatokat, továbbá – ha a 
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magyar jogszabályok szerint a tanköteles kort eléri – az iskolai oktatást a magyar 

állampolgárokéval azonos feltételekkel veheti igénybe, azaz nem kell tandíjat fizet-

nie. A törvény alapján a külföldi kiskorú állampolgár akkor válik óvodai ellátásra 

jogosulttá, továbbá tankötelessé Magyarországon, ha: 

1. menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi 

LXXX. törvény 25/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján befogadott jogállású; 

2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát 

Magyarországon gyakorolja; 

3. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy 

Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 

A 2. és a 3. feltétel csak akkor gyakorolható, ha a szülő és a gyermek három hó-

napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. Az óvodai neve-

lést, az alap- és középfokú oktatást magyar állampolgárokkal azonos feltételek sze-

rint veheti igénybe az a külföldi állampolgár is, aki az oktatásért felelős miniszter 

meghívólevelével rendelkezik. Az a külföldi állampolgár, aki nem teljesíti a törvény-

ben előírt feltételeket, illetve ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképp nem 

rendelkezik, az óvodai, az iskolai és a kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai 

szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet, melynek mértéke megegyezik a tanuló ta-

níttatásának költségeivel. A törvény 92. paragrafusának 8. pontja lehetőséget ad a 

köznevelési intézmény vezetőinek a fenntartó által meghatározott szabályok szerint 

a tandíj mérséklésére vagy annak teljes elengedésére.  

A hazai óvodások és diákok száma a magyarországi köznevelési intézményekben 

a rendszerváltás óta folyamatosan csökken. Míg az 1990/1991-es tanévben Magyar-

országon összesen 2,1 millió fő vett részt a közoktatásban, számuk 2001-re 1,9 mil-

lióra, 2015-re pedig 1,6 millió főre mérséklődött. Ez az alacsony születési számmal 

(Berde–Németh 2014), az erőteljes – leginkább a szülőképes korúakat érintő – ki-

vándorlással, illetve a népesség elöregedésével magyarázható (Hablicsek 2004).  

A külföldi állampolgároknál viszont épp ellenkező folyamatokat figyelhetünk 

meg. Számuk és arányuk a 2000-es éveket követően tanévenként változó mértékben, 

de emelkedik. Míg a magyarországi közoktatásban részt vevő külföldi állampolgárok 

száma a 2001/2002-es tanévben 9,9 ezer fő, addig a 2015/2016-ös tanévben már 

15,2 ezer fő volt. A külföldi óvodások és tanulók aránya az összes tanulói létszám 

0,9 százalékát adta, arányuk a 2001/2002-es tanévhez viszonyítva 0,4 százalékponttal 

emelkedett (2. táblázat).  

Érdekes változást figyelhetünk meg a külföldi óvodások és diákok megoszlását 

vizsgálva. A 2001/2002-es tanévben a Magyarországon tanulmányokat folytató kül-

földieknek (összesen 9 934 fő) a kétharmada (6 615 fő) a szomszédos országokból 

érkezett (Ukrajna, Románia, Szerbia, Szlovákia). A 2015/2016-os tanévben a külföl-

di állampolgárok száma 15 224 főre nőtt, a kiemelt négy szomszédos országból ér-
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kező óvodások és tanulók száma 5 709 főre, arányuk pedig 40% alá csökkent a kül-

földi állampolgárok csoportján belül (3. táblázat).  

2. táblázat 

Oktatási szint 

A magyarországia) A külföldi  

óvodások és diákok száma 

1990/1991 2001/2002 2015/2016 1990/1991 2001/2002 2015/2016 

Óvodai nevelés 391 950 342 285 321 012 .. 1 048 3 108 

Alapfokú oktatás 1 177 612 947 037 747 616 .. 3 561 7 440 

Középfokú oktatás 585 390 649 118 524 167 .. 5 325 4 676 

Összesen 2 154 952 1 938 440 1 592 795 .. 9 934 15 224 

a) Nappali rendszerű- és felnőttoktatásban részt vevők száma. 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017.  

3. táblázat 

Megnevezés 

Külföldi 

diákok 

összesen 

Ezen belül: 

ukrajnai romániai szerbiai szlovákiai 
egyéb  

külföldi 

 2001/2002-es tanév 

Száma, fő 9 934 1 421 3 379 1 044 771 3 319 

Megoszlása, % 100,00 14,30 34,01 10,51 7,76 33,41 

 2015/2016-os tanév 

Száma, fő 15 224 835 3 085 784 1005 9 515 

Megoszlása, % 100,00 5,48 20,26 5,15 6,60 62,51 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017.  

A két tanév között jelentősen csökkent az Ukrajnából és a Szerbiából érkező óvo-

dások és diákok száma, amelynek egyik feltételezhető oka a 2010. augusztus 20-ától 

hatályba lépett állampolgársági törvény. Takács és Kincses (2013a) szerint az állampol-

gársági jogok folytán hosszabb távon a szerbiai és az ukrajnai állampolgárok növekvő 

arányát lehet feltételezni, akik magyar állampolgárként fognak a magyar oktatásban 
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részt venni. A 2010-től hatályos szlovák állampolgársági törvény értelmében Szlovákia 

állampolgára egy idegen ország állampolgárságának megszerzésével elveszíti szlovák 

állampolgárságát. Ennek következtében az onnan érkező diákok feltételezhetően a 

magyarországi oktatási intézményekben nem magyar állampolgárként jelennek meg. 

Az 2001/2002-es tanévhez képest, az ukrajnai és a szerbiai állampolgárokhoz ha-

sonlóan, a Romániából érkező óvodások és diákok száma is csökkent. A szomszédos 

országok közül egyedül a szlovák állampolgároknál történt (létszámbeli) növekedés. A 

2015/2016-os tanévben a köznevelési intézmények külföldi diákjai közül legtöbben 

Romániából és Szlovákiából érkeztek Magyarországra a szomszédos országokból. 

A hazai közoktatásban részt vevő szlovák állampolgárok számának vizsgálata azt 

mutatja, hogy a középfokú oktatásban nagyobb számban és arányban vannak jelen, 

mint a többi oktatási formánál, számuk viszont a 2006/2007-es tanévtől fokozato-

san mérséklődött (4. táblázat).  

4. táblázat 

Tanév Óvodai nevelés Alapfokú oktatás  Középfokú oktatás Összesen 

2001/2002 7 46 718 771 

2002/2003 8 48 695 751 

2003/2004 16 58 806 880 

2004/2005 13 76 843 932 

2005/2006 16 71 871 958 

2006/2007 15 88 939 1 042 

2007/2008 25 100 812 937 

2008/2009 23 106 776 905 

2009/2010 60 204 726 990 

2010/2011 65 223 619 907 

2011/2012 74 249 561 884 

2012/2013 98 245 515 858 

2013/2014 139 242 457 838 

2014/2015 180 261 458 899 

2015/2016 239 310 456 1005 

2016/2017 289 359 471 1119 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017. 

Eltérő folyamatokat figyelhetünk meg az óvodai nevelésnél és az alapfokú oktatás-

nál. Az uniós csatlakozást és a 2007-es schengeni övezetbe való belépést követően 
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jelentősen nőtt a szlovák állampolgárságú, szlovák nemzetiségű óvodások és általános 

iskolások száma az országban. Ez egyrészt magyarázható a határok könnyebb átjárha-

tóságával, másrészt a határokon átívelő mozgások (munkavállalási célú vándorlás, 

Pozsony agglomerációja) oktatási hatásaival. Míg a 2008/2009-es tanévben az óvodai 

nevelésben és az alapfokú oktatásban részt vevő szlovák állampolgárok mindegyike 

magyar nemzetiségű volt, addig az Oktatási Hivatal 2015-ös adatai alapján az óvodá-

sok kétharmada, az általános iskolások fele volt szlovák nemzetiségű. 

Területi elemzés 

A tanulmány célja az Oktatási Hivatal köznevelési adatbázisa alapján feltérképezni a 

magyarországi közoktatásban részt vevő szlovák állampolgárok állandó lakóhelyét, 

oktatási helyszíneit, illetve kapcsolatot találni a külföldi és a magyar területek között. 

A kutatás során külön vizsgáltuk a szlovákiai és a magyarországi állandó lakóhellyel 

rendelkező szlovák állampolgárokat, ami lehetővé tette annak kimutatását, hogy az 

egyes oktatási szinteknél milyen arányban fordulnak elő tisztán oktatási célú, illetve a 

határokon átívelő különféle mozgások. A tanulmányozott területi szint Magyaror-

szágnál a NUTS 31 (megyei szint) és a LAU 22 (települési szint), Szlovákiánál a LAU 

1 (járási szint) és a LAU 2 (települési szint), ahol részletes adatokat közöltünk a két 

vizsgált tanévre (2013/2014-es, 2016/2017-es) az oktatási szintek szerint (ISCED 0, 

ISCED 1, 2 és ISCED 3). A rendelkezésünkre álló adatok alapján bemutatjuk, hogy 

Magyarország mely településein nevelnek és oktatnak szlovák óvodásokat és diáko-

kat, továbbá a közoktatásban részt vevő szlovák állampolgárok mely szlovákiai tele-

pülésekről érkeznek. Az elemzés során az eredeti, szlovákiai lakóhelyeket járási szin-

ten (LAU 1) két csoportra osztottuk, amelyek teljesen lefedik az országot. Az első 

csoportba a Magyarországgal határos járásokat (Pozsonyi I., II., III., IV., V. járás 

együtt, Szenci, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Érsekújvári, Lévai, Nagykürtösi, Lo-

sonci, Rimaszombati, Nagyrőcei, Rozsnyói, Kassa-vidéki, Tőketerebesi járás) sorol-

tuk, a második csoportba pedig a többi, Magyarországgal nem határos járásokat. 

Magyarországnál megyei (NUTS 3) szinten három csoportot különítettünk el: határ 

menti megyék (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Borsod-

Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Budapest és egyéb megyék. 

 
1 A NUTS-rendszer (angolul Nomenclature of Territorial Units for Statistics, franciául Nomenclature des 

Unités Territoriales Statistiques, magyarul Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája) Európai Unió Sta-

tisztikai Hivatala (EUROSTAT) által készített földrajzi alapú kódolási rendszer, amelyet annak érdekében hoztak 

létre, hogy megteremtse a regionális statisztikák számára a területi szintek egységes rendszerét. NUTS 1-es szinten 

Magyarország három országrészre oszlik. A NUTS 2 hét tervezési-statisztikai régióból áll, a NUTS 3-as szint pedig a 

megyéknek és Budapestnek felel meg. 
2 A LAU jelentése Local Administrative Units, vagyis helyi adminisztratív egység. LAU 1 szintnek Magyaror-

szágon a járások felelnek meg. A LAU 2 szintet mindenhol meghatározták, ami az önkormányzatokat vagy az 

azokkal egyenértékű egységeket jelenti. 
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Óvodai nevelés  

Az utóbbi 15 évben a magyarországi közoktatásban részt vevő szlovák állampolgá-

roknál jelentős változás az óvodásoknál történt (4. táblázat), számuk a 2007-es 

schengeni csatlakozást követően egyre nagyobb mértékben nőtt.  

A vizsgált két tanév (2013/2014-es és a 2016/2017-es) között a szlovák állam-

polgárságú óvodások száma 150 fővel, azaz 108%-kal emelkedett. Az 5. táblázat 

adatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy az óvodai nevelésnél az oktatási 

célú mozgások helyett inkább a határokon átívelő vándorlás oktatási hatásai jellem-

zők, ugyanis a magyarországi óvodai nevelésben részt vevő szlovák állampolgárságú 

gyermekek 96%-a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik, és valamivel több 

mint 65%-a szlovák nemzetiségű. Az óvodások jelentős része Budapestre (31 és 62 

fő), illetve a határ menti (Győr-Moson-Sopron (46 és 135 fő) és Borsod-Abaúj-

Zemplén (7 és 28 fő)) megyék intézményeiben összpontosul, vagyis azokban a régi-

ókban, ahol a legmagasabb a Magyarországon tartózkodó szlovák állampolgárok 

száma (1. táblázat). Az óvodai nevelésnél oktatási célú ingázás csak minimális mér-

tékben, közvetlenül a határ két oldalán található települések esetén jellemző. A két 

vizsgált tanévben csak 3, illetve 11 szlovák állandó lakóhellyel rendelkező óvodás 

járt Magyarországon óvodába.  

5. táblázat 

Területi csoportok 

Szlovákia 

Magyarország  
Magyarországgal 

határos  

egyéb (Magyarországgal 

nem határos)  

járása 

 2016/2017-es tanév 

Határ menti megyék 6 1 202 

Budapest 3 1 62 

Egyéb megyék – – 14 

Összesen 9 2 278 

 2013/2014-es tanév 

Határ menti megyék 3 – 90 

Budapest – – 31 

Egyéb megyék – – 15 

Összesen 3 – 136 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017. 



A magyarországi közoktatásban részt vevő szlovák állampolgárok területi  

megoszlása 
163 

 

Területi Statisztika, 2018, 58(2): 151–176; DOI: 10.15196/TS580202 

A szlovák állampolgárságú óvodások számának növekedése és erős északnyugati 

határ menti koncentrációja (3. ábra) szorosan összefügg Pozsony szuburbanizációjá-

val, ami a 2004-es uniós csatlakozást követően kiterjedt az országhatáron túlra, Ma-

gyarország területére is. A szlovák fővárosból kiköltözők számára kedvelt célterület 

a Rajka és Mosonmagyaróvár közötti térség (Baj 2010). Budapest mellett a legtöbb 

szlovák állampolgárságú kisgyermek a pozsonyi szatellit térség településeinek óvodá-

iba jár (Rajka, Dunakiliti, Bezenye, Mosonmagyaróvár).  

3. ábra 

 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017. 
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Minden esetben igaz, hogy az óvodások és a szülők is az adott térségben laknak, 

tehát Magyarországra áttelepültek. Kisebb mértékű területi koncentráció figyelhető 

meg Kassa vonzáskörzetében is, ahol az óvodások számának növekedése a pozso-

nyihoz hasonló dekoncentrációs folyamatokkal magyarázható (Péti et al. 2017). A 3. 

ábrán látható, hogy az óvodások többsége a szlovák–magyar államhatárhoz közeli 

települések intézményeit látogatják. 

Alapfokú oktatás 

Az óvodai neveléshez hasonló folyamatok játszódnak le az alapfokú oktatásnál is (4. 

táblázat). A szlovák állampolgárságú általános iskolások számának alakulása és terü-

leti elhelyezkedése (6. táblázat) nagymértékben megegyezik az óvodásokéval. Az 

alapfokú oktatásnál is megállapítható a tanulók számának fokozatos emelkedése és 

határ menti koncentrációja. 

6. táblázat 

Területi csoportok 

Szlovákia 

Magyarország  
Magyarországgal 

határos  

egyéb (Magyarországgal 

nem határos)  

járása 

 2016/2017-es tanév 

Határ menti megyék 24 – 214 

Budapest 4 1 80 

Egyéb megyék 4 1 31 

Összesen 32 2 325 

 2013/2014-es tanév 

Határ menti megyék 16 – 147 

Budapest 4 3 53 

Egyéb megyék – – 19 

Összesen 20 3 219 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017. 

Az alapfokú oktatásnál ki kell emelni, hogy a diákok 90%-a Magyarországon él, 

így hasonlóan az óvodai neveléshez, a szlovák állampolgárok megjelenése a magyar-

országi általános iskolákban nem az oktatási célú ingázás, hanem a lakóhelyi mobili-

tás következménye. A legtöbb tanuló a fővárosban (53 és 80 fő), valamint a határ 
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menti megyékben (Győr-Moson-Sopron megye 36 és 58 fő, Komárom-Esztergom 

megye 41 és 62 fő, Pest megye 29 és 40 fő, Nógrád megye 11 és 14 fő, Borsod-

Abaúj-Zemplén megye 35 és 36 fő) elhelyezkedő iskolákban tanul.  

Pozsony és Kassa határon átívelő szuburbanizációja igaz kisebb mértékben, de 

az általános iskolai tanulók területi elhelyezkedésénél is érezteti hatását. Budapest a 

települések között központi szerepet tölt be (4. ábra).  

4. ábra 

 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017. 
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A főváros mellett a legtöbb tanuló a határ menti nagyobb városokban tanul (Mo-

sonmagyaróvár, Győr, Komárom, Esztergom, Balassagyarmat, Salgótarján, Sátoral-

jaújhely). Az óvodai neveléssel ellentétben szlovák állampolgárságú diákok nagyobb 

számban jelennek meg Szlovákiával nem határos megyék településeinek az intézmé-

nyeiben is. 

Számottevő oktatási célú vándorlás az alapfokú oktatásnál sem fordul elő. A 

2013/2014-es tanévben 23, a 2016/2017-es tanévben 34 Szlovákiában élő diák ta-

nult Magyarországon, akik csaknem kétharmada Győrbe és Budapestre járt iskolába. 

Az 5. és a 6. ábra szerint a tanulók döntő része a közoktatási intézményhez közel 

lévő határ menti térség településeiről érkeznek, esetükben napi ingázást feltételezhe-

tünk. Budapestnél, Pécselynél és Fonyódnál minden bizonnyal arról van szó, hogy a 

szülők munkavállalás vagy egyéb célok miatt Magyarországon dolgoznak, így isko-

láskorú gyermekeik taníttatását az adott városban oldják meg.  

5. ábra 

 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017. 
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6. ábra 

 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017. 

Középfokú oktatás 

A Magyarországon tanuló szlovák állampolgárságú középiskolások egyik sajátossága 

az etnicitás, ugyanis nagy részük magyar nemzetiségű tanuló. Esetünkben az óvodai 

neveléstől és az alapfokú oktatástól ellentétes folyamatokat figyelhetünk meg. Egy-

részt számuk a 2006/2007-es tanévtől fokozatosan csökken (4. táblázat), ami magya-

rázható a szlovákiai magyarok számának mérséklődésével is, másrészt viszont kö-

rükben nagyobb arányban fordul elő oktatási célú mozgás (7. táblázat), ugyanis a 

tanulók többsége a határ túloldaláról érkezik. Esetükben olyan tanulmányi célú 

mozgás figyelhető meg, amely vagy napi ingázást jelent a határon át, vagy csak az 

oktatás idejére jelent tartózkodást.  
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7. táblázat 

Területi csoportok 

Szlovákia 

Magyarország  
Magyarországgal 

határos  

egyéb (Magyarországgal 

nem határos)  

járása 

 2016/2017-es tanév 

Határ menti megyék 184 12 75 

Budapest 56 7 96 

Egyéb megyék 26 – 15 

Összesen 266 19 186 

 2013/2014-es tanév 

Határ menti megyék 106 11 173 

Budapest 27 2 90 

Egyéb megyék 18 3 27 

Összesen 151 16 290 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017. 

Budapest és a határ menti megyék központi szerepe a középfokú oktatásnál is 

megállapítható. A legtöbb magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező szlovák ál-

lampolgárságú diák Budapesten és a határ menti nagyobb városokban tanul (7. ábra).  

A középfokú oktatásban mindkét vizsgált tanévben jelentős, nagyobb vonzás-

körzetű oktatási célú mobilitást figyelhetünk meg (8. ábra). Az oktatási célú mozgá-

sok koncentráltak, a legtöbb Szlovákiából érkező tanuló Budapesten és a kibocsátó 

településhez közeli nagyobb városokban (Győr, Komárom, Esztergom, Balassa-

gyarmat, Miskolc, Sátoraljaújhely, Sárospatak) folytatja tanulmányait. A kibocsátó 

helyek a legtöbb esetben megegyeznek a nagyobb számú és arányú magyar lakosság-

gal rendelkező határon túli településekkel (Komárom, Párkány, Dunaszerdahely, 

Ipolyság, Tornalja, Zselíz, Gúta, Nagymegyer, Bős). Tehát a diákok legnagyobb 

része az adott oktatási intézményhez közeli régióból, településről érkezik, az egész 

országra kiterjedő vonzásokat csak Budapestnél figyelhetünk meg. 
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7. ábra 

 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017. 
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8. ábra 

 

 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017. 
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A tanulók a lakóhelyük távolsága szerint napi ingázók, illetve kollégisták. A ma-

gyarországi középiskolákba irányuló oktatási célú mobilitást több tényező is befolyá-

solhatja. Az iskolaválasztásban a földrajzi közelség mellett fontos szerepet játszhat a 

képzési kínálat és az oktatási színvonal, de a későbbi továbbtanulási szándék is meg-

jelenhet. Sok esetben a diák azért tanul Magyarországon, mert Szlovákiában az adott 

szakirányban nincs magyar nyelvű képzés, vagy alacsonyabb az oktatási színvonal. 

Ezért a Magyarországon tanuló szlovák állampolgárságú diákok döntő része (8. táb-

lázat), az általános iskola befejezése után magyarországi szakközépiskolákban és 

szakiskolákban folytatják tovább tanulmányaikat. Jelentős oktatási célú ingázás fi-

gyelhető meg Győr (leginkább a dunaszerdahelyi és galántai járásból), Komárom (a 

szlovákiai Komáromból, Esztergom (Párkányból), Budapest és Sátoraljaújhely (a 

tőketerebesi és nagymihályi járásból) irányába is.  

8. táblázat 

Területi csoportok 

Szlovákia 

Magyarország  
Magyarországgal 

határos  

egyéb (Magyarországgal 

nem határos)  

járása 

 2016/2017-es tanév 

Határ menti megyék 121 5 51 

Budapest 34 6 26 

Egyéb megyék 13 – 4 

Összesen 168 11 81 

 2013/2014-es tanév 

Határ menti megyék 57 5 122 

Budapest 12 2 48 

Egyéb megyék 5 2 11 

Összesen 74 9 181 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017. 

A gimnáziumok azok számára lehetnek vonzók, akik mindenképpen magyaror-

szági felsőoktatási intézményben szándékoznak továbbtanulni. A szakközépiskolák-

kal ellentétben a gimnáziumokban tanuló szlovák állampolgárok nagyobb része ma-

gyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik (9. táblázat). Az oktatási célú mobilitás 

kisebb mértékű, mint a szakközépiskolásoknál, viszont hasonló területi koncentráció 
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figyelhető meg a gimnazistáknál is. A nyugati országrészen a legtöbb szlovák állam-

polgárságú gimnazista Győrben, Komáromban és Esztergomban tanul, Budapest 

központi szerepe továbbra is megállapítható, keleten pedig az oktatási mobilitás 

döntő része Sárospatak felé irányul.  

9. táblázat 

Területi csoportok 

Szlovákia 

Magyarország 
Magyarországgal 

határos  

egyéb (Magyarországgal 

nem határos) 

járása 

 2016/2017-es tanév 

Határ menti megyék 63 7 24 

Budapest 22 1 70 

Egyéb megyék 13 – 11 

Összesen 98 8 105 

 2013/2014-es tanév 

Határ menti megyék 49 6 51 

Budapest 15 – 42 

Egyéb megyék 13 1 16 

Összesen 77 7 109 

Forrás: Köznevelési adatbázis, Oktatási Hivatal, 2017. 

Összefoglalás 

A tanulmány az Oktatási Hivatal adatbázisát használva a magyarországi közoktatásban 

részt vevő szlovák állampolgárságú óvodások és diákok területi aspektusait vizsgálta.  

A kutatás során bebizonyosodott, hogy Magyarország közoktatási rendszerében 

a szlovák állampolgárok részvétele jelentős, számuk 2001 és 2017 között 6-szorosára 

emelkedett. Míg az óvodások és az általános iskolai tanulók száma az Európai Unió-

hoz való csatlakozást követően fokozatosan nő, addig a középiskolásoknál ellentétes 

folyamatokat figyelhetünk meg. 

Feltűnő, hogy az óvodai nevelésben és az alapfokú oktatásban egyre nagyobb 

számban és arányban jelennek meg nem magyar nemzetiségű, szlovák állampolgá-

rok, ami az északi és a keleti határon átívelő agglomerációkkal magyarázható, ugyan-

is az agglomerációs folyamatokban nem csak magyar nemzetiségűek vesznek részt. 
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Az agglomerációs folyamatok és a szlovák–magyar határon átívelő lakóhelyi mo-

bilitás következménye az óvodások és az általános iskolai tanulók jelentős határ 

menti, valamint budapesti koncentrálódása is.  

A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy az óvodai nevelésben és az 

általános iskolai képzésben részt vevő szlovák állampolgárok 90%-a magyarországi 

állandó lakóhellyel rendelkezik, így ők Magyarország oktatási intézményeit nem 

azért veszik igénybe, mert annak oktatási képzése jobban megfelel az igényeiknek, 

hanem azért, mert a szülők Magyarországon élnek, így a gyermeküket is itt taníttat-

ják, neveltetik.  

A középfokú oktatásban már a határ menti ingázás jellemző. A szlovák állampol-

gárságú középiskolások meghatározó része a határ menti térségek magyarok által 

lakott településeiről érkeznek, és Budapestet, valamint a határhoz közeli nagyobb 

városok intézményeit választják. Létszámbeli és területi különbség a szakközépisko-

láknál és a gimnáziumoknál sem figyelhető meg. 

Köszönetnyilvánítás 

A tanulmány a VEGA 1/0395/17 (Centripetal and centrifugal processes in transformation 

of regional system in Slovakia) számú projekt támogatásával készült.  A szerző köszönetét 

fejezi ki Varga Gergely osztályvezetőnek (Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Fő-

osztály) a köznevelési adatokhoz kapcsolódó információnyújtásért.  
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