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Vajdaság demográfiai és migrációs jellemzői

Bevezető

Vajdaság történelmét az intenzív népmozgások, a nemzetiségi arányok folya-
matos változásai jellemzik. Szerbia északi tartományában, Vajdaságban – a 
történelem folyamán és napjainkban is – különböző származású, anyanyelvű 
és vallású közösségek tagjai élnek. Az államalkotó nemzet tagjain (szerb) kí-
vül e régió több mint húsz nemzeti kisebbségnek jelenti az otthonát jelenleg 
is, amelyek közül a legnépesebb a magyar közösség. 

A tanulmány célja, hogy 1990-től napjainkig átfogóan ismertesse Vajda-
ság Autonóm Tartomány demográfiai és migrációs jellemzőit, különös figyel-
met fordítva a régióban élő magyar kisebbség helyzetére. Munkánk során a 
feldolgozott időszakon kívül a távolabbi múltra is visszautalunk, amely hoz-
zájárul a folyamatossághoz, és elősegíti az általunk vizsgált negyedszázados 
időszak adatainak könnyebb értelmezhetőségét.

A tanulmány négy nagyobb részre tagolható. Az első fejezetben rövid átte-
kintést adunk Vajdaság földrajzi jellemzőiről, közigazgatási rendszerének fel-
építéséről, továbbá néhány mondatban összefoglaljuk a térség gazdaságának 
főbb sajátosságait. A második fejezetet további két alfejezetre „bontottuk”: 
az első alfejezetben elemezzük Vajdaság népességének etnikai összetételét és 
lakosságának alakulását 1920 és 1990 között, majd a második alfejezetben 
ismertetjük az utolsó két népszámlálás adatait (2002. évi és 2011. évi). A 
harmadik fejezetben részletesen taglaljuk a vajdasági magyarság demográfiai 
és társadalomföldrajzi jellemzőit, ahol külön alfejezetekben foglalkozunk a 
tömb-, illetve szórványterületen élő magyar nemzetiségűek helyzetével. Az 
utolsó fejezetben a tartomány történelmében és a jelen korban is igen aktu-
ális migráció kérdéskörét tárgyaljuk. Munkánk ezen részében is a magyarság 
körében tapasztalható migrációs folyamatokra helyezzük a hangsúlyt.  

Módszertanilag a tanulmány szakirodalmi feldolgozáson és statisztikai 
adatok elemzésén alapul. A szakirodalom feldolgozásán túl nagy hangsúlyt 
fektettünk a stratégiai és egyéb fejlesztési dokumentumok és akciótervek 
elemzésére is. A tanulmány a népszámlálások hivatalos adataira támaszkodik, 
az adatok a Szerbiai Statisztikai Hivatal (Rebulički Zavod za Statistiku–RZS) 
adatbázisából származnak.
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1.Vajdaság Autonóm Tartomány általános jellemzői

1.1. Földrajzi jellemzők

Vajdaság Autonóm Tartomány a Szerb Köztársaság északi tartománya, szék-
városa Újvidék (Novi Sad), területe 21 506 km2. Lakosainak száma a 2011. 
évi népszámlálási adatok szerint 1 931 889 fő volt (Népszámlálási adatok 
alapján – RZS 2011). Az átlagos életkor a nők esetében 43,27 év, míg a férfi-
ak esetében 40,16 év. A 2011-es népszámlálás során Vajdaságban 696 157 
háztartást számoltak össze, és a háztartások átlagos taglétszáma 2,76 (Nép-
számlálási adatok alapján – RZS 2011).

A tartományt három nagy folyó, a Duna, a Tisza és a Száva három tájegy-
ségre osztja: Bácskára, Bánátra és Szerémségre. Az országon belül Vajdaság vi-
szonylag fejlett térségnek számít, és elmondható, hogy Európa egyik legkedve-
zőbb adottságú agrárvidéke, Szerbia „éléstára” (Probáld 2007). Vajdaság síksági 
területeinek nagy részét lösztakaró fedi, a széles folyóteraszokat pedig ártéri lösz 
vagy öntésiszap borítja (Probáld 2007). A lösz és a homok borította területeken 
termékeny csernozjom talajok alakultak ki (Probáld 2007). A kiváló minőségű 
talajoknak köszönhetően a tartomány jelentős komparatív előnye a termőföld, 
ugyanis a föld minősége messze meghaladja az országos átlagot (Belanka 2007). 
A síkságból csak a szerémségi és a bánáti tájegységben emelkednek ki szigethegy-
ségek: ezek a Fruška Gora (Tarcal-hegység) és a Verseci-hegység (Probáld 2007).

Vajdaság területe a történelmi eseményeknek, az évszázadok alatt vég-
bement migrációnak és az államalakulatok átszerveződésének következtében 
egy multietnikus és multikulturális térséggé vált. Jelenleg is több mint húsz 
etnikai csoport él e területen, mindemellett 34 vallási közösség is tevékeny-
kedik a térségben (Gábrity Molnár 2005a). Az államalkotó nemzet (szerb) 
tagjain kívül jelentős számban élnek itt magyar, szlovák, horvát, monteneg-
rói és román nemzetiségűek is (Huszka 2008). Vajdaság lakosságának több 
mint a fele szerb nemzetiségű, viszont az államalkotó nemzet képviselőit kö-
vetően a legnépesebb etnikai közösség a magyar kisebbség (Szügyi 2012). A 
tartományban élő nemzeti és etnikai kisebbségek számával és a lakossághoz 
viszonyított arányával a második fejezetben bővebben foglalkozunk.

Vajdaság területén hat nyelv van hivatalos használatban, amely tükrözi a 
vidék sokszínű etnikai és nyelvi összetételét (Gábrity Molnár 2006). A szerb 
nyelv mellet ezek a következők: magyar, szlovák, román, ruszin és horvát 
(Korhecz 2009). Azoknak a tanulóknak is joguk van anyanyelvük ápolására, 
akik anyanyelvén nincs megszervezve az oktatás (ukrán, macedón, bolgár, 
roma, bunyevác) (Korhecz 2009).
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1.2. Közigazgatási rendszer

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság alkotmánya történelmi, etni-
kai és politikai megfontolásból 1946-ban autonóm tartománnyá nyilvánít-
tatta Vajdaságot. Ezáltal a tartomány széles jogkörökkel rendelkezett (Pro-
báld 2007). A tartományi autonómiát 1989-ben a szerb központi hatalom 
felszámolta, ezt követően 2001 után az autonómiát ugyan részlegesen vissza-
állították, de ekkor a tartomány már csak szűkebb hatáskörrel rendelkezett 
(Probáld 2007). Jelenleg Vajdaság Autonóm Tartomány a Statútum szerint: 
„a Szerb Köztársaság autonóm területi közössége, melyben a polgárok érvé-
nyesítik a tartományi autonómiához való jogukat az Alkotmánnyal és tör-
vénnyel összhangban.” (Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma).

Közigazgatási szempontból jelenleg Vajdaság 7 körzetre (okrug) és 45 
községre (opština) tagolódik. A hét körzet (okrug) a következő: Dél-bácskai 
körzet, Dél-bánsági körzet, Észak-bácskai körzet,1 Észak-bánsági körzet, Kö-
zép-bánsági körzet, Nyugat-bácskai körzet és a Szerémségi körzet. A körzetek 
közigazgatásilag tovább „bonthatóak” községekre (opština), amelyek sajátos 
területi igazgatási-önkormányzati egységek (1. térkép), ugyanis a község több 
települést összefogó, legalacsonyabb szintű közigazgatási egységet jelent, ami 
jellemzően egy nagyobb települést (várost) és közvetlen vonzáskörzetét fog-
lalja magában. A község székhelye – amiről általában az egész községet is el-
nevezik – a községközpont (Kugler 2007). Egymáshoz viszonyítva a községek 
terület- és népességszám szerint igen eltérőek lehetnek, viszont közös tulaj-
donságuk, hogy városias és falusias tereket egyaránt magukba foglalnak, és 
„tükrözik a térségre jellemző településhálózati sajátságokat” (Kugler 2007).  
A fenti községre vonatkozó definíció értelmében Vajdaság területén összesen 
45 község létezik, amely 467 települést ölel fel, tehát átlagosan 1 községre 
körülbelül 10 település „jut” (Kocsis–Bottlik–Tátrai 2006). 

A tartomány fontosabb, központi funkcióit is ellátó települései a követ-
kezők: Szabadka (Subotica), Zombor (Sombor), Nagybecskerek (Zrenjanin), 
Pancsova (Pančevo), Újvidék (Novi Sad) és Szávaszentdemeter (Sremska Mit-
rovica). A városok közül funkcionális és térszerkezeti szempontból Újvidéket 
(Novi Sad) kell kiemelni, amely földrajzi helyzetének köszönhetően termé-
szetes központja Vajdaságnak. Kiemelkedő szerepe van politikai, demográfiai, 
kulturális, gazdasági és oktatási szempontból egyaránt (Kugler 2007). 

Szerbiában a területfejlesztésnek nincs megfelelő hagyománya, a régiók 
és a községek kiegyensúlyozatlanul fejlődtek, emiatt napjainkban viszonylag 

1 Az Észak-bácskai körzetben él a vajdasági magyarság közel harmada.
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nagy regionális különbségek alakultak ki (Gábrity Molnár 2011). A kiegyen-
súlyozatlan fejlődés mellett a községek egyéb problémákkal is küzdenek. Ko-
vács András Donát tanulmányából idézve Vajdaságban a községek „számos 
komplex településkörnyezeti és társadalmi-gazdasági problémakörrel néznek 
szembe, amelyek között megtalálhatóak a termelői és vállalkozói szektor bi-
zonytalanságai, a környezetvédelmi kérdések megoldatlansága, az infrastruk-
turális felzárkózás késedelme, a város–falu kapcsolatok szétesése, valamint 
a rurális leértékelődés általános tünetei is; az elöregedés, az elvándorlás, a 
kirekesztődés és a fokozódó szociális feszültségek (szegénység, bűnözés, »szu-
perszegregáció«)” (Kovács 2015, 95).

1. térkép: Vajdaság Autonóm Tartomány községei

Szerkesztette: Trombitás Tímea, 2016

1.3. Gazdasági jellemzők

„Az egykori Jugoszlávia széthullása, a regionális háborúk és a gazdasági em-
bargó mély és elhúzódó gazdasági hanyatlást eredményezett Szerbiában” 
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(Huszka–Bakó 2007, 11). A gazdasági szerkezetváltás csak 2001-től kezdő-
dött meg, amikor is a parlament elfogadta az új privatizációs törvényt. Ezt 
követően az országban egy nagyon lassú növekedési trend volt megfigyelhető, 
majd 2004-ben a gazdaság fenntartható növekedési pályára került. Minde-
nütt beindult a nemzeti jövedelem bővülése, ami részben a privatizációnak 
volt köszönhető (Huszka–Bakó 2007).

Vajdaságban elsősorban a mezőgazdaság (a foglalkoztatottak aránya több, 
mint az országos átlag kétszerese), az élelmiszer-, a fém- és a vegyipar, továb-
bá az építő- és a textilipar mondható jelentősnek (Gábrity Molnár 2006). 
Miután az ország gazdaságában a korábban uralkodó nagyvállalati struktú-
ra gyakorlatilag összeomlott, ezt követően a kis- és középvállalati gazdasági 
szerkezet épült ki, melynek gazdasági súlya és szerepe mára jelentőssé vált. 
Jelenleg Vajdaság tevékenységét a mikro- és kisvállalkozások magas aránya 
jellemzi, ezek a vállalkozások a munkahelyek egyharmadát képezik (TÁ-
MOP-1.3.1-07/1.-2008-0002). 

A munkanélküliség súlyos probléma egész Szerbiában, így Vajdaságban 
is. A munkanélküliség egyaránt sújtja a női és a férfi munkavállalókat, a pá-
lyakezdőket és azokat, akik korábban már munkaviszonyban álltak (Szlávity 
2008). Ezért a fiatal szakképzett munkanélküliek már néhány évtizede tö-
megesen külföldre távoznak az országból. Az elvándorlás főleg a fiatal, tanult 
és szakképzett csoportokat sújtotta/sújtja. Az elvándorlásra, a munkanélkü-
liségen és a háborús válságon kívül fontos „motivációs tényezőként” hatott 
a bizonytalanság, a szociális és anyagi helyzettel való elégedetlenség, vala-
mint a reformok lassúsága (Hídvégi Mikó Imre Kutatóintézet Alapítvány 
tanulmánya alapján). A magasan kvalifikált szakemberek elvándorlása továb-
bi problémákat generál a térségben, úgymint a lassuló gazdasági fejlődés, a 
munkatermelékenység-csökkenés és versenyképesség-vesztés (Kincses 2012). 
Mindemellett általánosságban az elvándorlásnak további hosszabb távon is 
jelentkező negatív hatásai lehetnek, úgymint az ellátórendszerek fenntartha-
tóságának veszélybe kerülése, illetve a költségvetés egyenlegének felborulása 
(Lados et. al. 2015).

2. Vajdaság lakosságának etnikai összetétele

2.1. Vajdaság lakosságának alakulása 1920 és 1990 között

Vajdaság történelme során több államnak is a részét képezte, az „országváltá-
sok” természetesen a lakosság összetételét, annak számbeli alakulását is befo-
lyásolták. A fejezet célja, hogy röviden ismertesse a fent említett folyamatokat 
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(elsősorban a vajdasági magyarságra koncentrálva) Vajdaság délszláv fennha-
tóság alá kerülésétől egészen az egykori Jugoszlávia széteséséhez vezető délszláv 
háború kirobbanásáig. Történelmi okokból a terület mai megnevezése (Vajda-
ság) mellett a Délvidék kifejezéssel is találkozunk majd a fejezetben.

A ma Bácskából, Bánságból (németül Bánát) és Szerémségből álló Vajda-
ság neve a történelmi Magyarország déli területein élő szerbség XIX. századi 
autonómiatörekvéseihez köthető. Az 1849 és 1860 között létező Szerb Vaj-
daság fontos szerepet játszik a szerbek nemzeti önazonosságának meghatáro-
zásában is (A. Sajti 2008). A magyar nyelvben ismert és a magyar történészek 
által leggyakrabban használt Délvidék kifejezés nem teljesen azonos területet 
jelöl a mai Vajdaságéval. Délvidék a történelmi Magyarország azon területeit 
jelenti (Horvátország nélkül), amelyeket 1918-ban a Szerb–Horvát–Szlo-
vén Királysághoz (SZHSZ), illetve 1944-ben Jugoszláviához csatoltak. Ezek 
a következők: Muravidék, baranyai háromszög, Bácska és Bánság (A. Sajti 
2008). Az 1945 utáni Jugoszláviában Vajdaság Autonóm Tartományhoz a 
Baranyai háromszög, Bácska és Bánság mellett a Szerémség is hozzátartozott 
(A. Sajti 2008).

Az első világháború végén az Osztrák–Magyar Monarchia szétesett, és 
az egykori területein több európai (köztük újonnan létrejöttek is) állam is 
osztozott. A szerbek, szlovének és horvátok nemzeti tanácsai 1918. október 
29-én kimondták az Osztrák–Magyar Monarchiától történő elszakadásukat, 
és az új délszláv állam megalapítását, majd alig egy hónappal később, novem-
ber 24-én Vajdaság nevében is kimondták az elszakadást, és a Szerb–Horvát–
Szlovén államhoz történő csatlakozást (A. Sajti 2008). Vajdaság csatlakozását 
az újonnan megalakuló délszláv államhoz az 1920. június 4-én aláírt, majd 
ratifikált trianoni békeszerződés véglegesítette (Hajdú 2010).

Az első világháború kirobbanása előtti utolsó népszámlálást 1910-ben az 
Osztrák–Magyar Monarchia Magyar Királyi Statisztikai Hivatala végezte el 
Magyarországon, így a mai Vajdaság területén is (Kicošev 1996). Abban az 
időben Bácska, Bánát és Szerémség nem képezett a maihoz hasonló közigaz-
gatási és területi egységet. A Délvidék elcsatolásakor 1 509 295 lakost emlí-
tenek a források, amelynek az 1910-es népszámlálás adatai alapján 30,3 szá-
zaléka volt magyar nemzetiségű (A. Sajti 2008), ami nagyjából 457 300 főt 
jelentett. Közismert, hogy Bácska és Bánság területe a történelem folyamán 
etnikailag kevert térség volt (Bajmócy 2006). A több nemzetiségű területen 
a magyarok már a XX. század elején is Bácskában, ezen belül a Tisza mentén 
és Szabadka környékén éltek a legtöbben egy etnikai tömbben. Bácska lakos-
ságának 43,2 százaléka magyar, 22,5 százaléka német, 28,1 százaléka szerb, 
illetve horvát, 6,2 százaléka pedig egyéb nemzetiségű volt (Hajdú 2010).  
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A Bánságban ugyanebben az időszakban a magyarok és a délszlávok aránya 
nagyjából a bácskai adatok fordítottjának felel meg: 39,9 százalék délszláv, 
23,1 százalék német és 19,9 százalék a magyar nemzetiségű lakos (Hajdú 
2010). A négy (magyar, német, szerb, horvát), létszámában domináns nem-
zet mellett, más nemzetiségűek is éltek a mai Vajdaság területén, köztük a 
legnagyobb számban a szlovákok, a románok és a ruszinok (Hajdú 2010).  

Az újonnan megalakuló délszláv állam születése után az első népszámlálást 
1921-ben végezte el a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Statisztikai Hivatala. 
Ekkor Vajdaság területén 378 107 magyar nemzetiségű lakost regisztráltak 
(A. Sajti 2008), ami jelentős visszaesést jelentett a 11 évvel korábbi állapothoz 
képest. Ekkor arányaiban is csökkent a magyarok száma, hiszen az 1910-es 
30,3 százalékhoz képest, 1921-re 23 százalékosra esett vissza a magyarság rész-
vétele a tartomány összlakosságában (Hajdú 2010). A vajdasági magyarság 
fogyásának egyik oka az első világháború pusztítása, másrészt a terület szerb 
megszállása, majd az SZHSZ Királysághoz csatolása után sok vajdasági ma-
gyar önkéntesen vagy kényszer hatására települt át Magyarországra. Rajtuk 
kívül kisebb számban ugyan, de szlovákok és németek is kitelepültek az újon-
nan megalakult nemzetállamaikba, ugyanakkor leginkább Bácskába szerbek 
(és más délszlávok) települtek be Magyarországról, ami egyben a délszláv la-
kosság (elsősorban szerb és horvát) arányának növekedését is eredményezte 
Vajdaság lakosságának etnikai összetételében (Kicošev 1996). 

Az SZHSZ Királyság területét 1918 és 1924 között összesen 44 903 ma-
gyar hagyta el (A. Sajti 2008). Többségüket kiutasították az országból, de 
sokan menekültek vagy önkéntesen települtek ki a délszláv államból, elsősor-
ban Magyarországra. Mindez természetesen a lakosság számának és etnikai 
összetételének alakulását is befolyásolta. Az 1931-es népszámláláskor, ame-
lyet a tíz évvel korábbihoz hasonlóan a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Sta-
tisztikai Hivatala végzett el, néhány ezer fővel kevesebb volt a magyar, mint 
1921-ben. A. Sajti Enikő adatai alapján (amelyek a népszámlálásra hivatkoz-
nak) Délvidéket 1931-ben 1 624 158-an lakták (A. Sajti 2008), közülük is 
a legtöbben a szerbek 613 910, a magyarok 376 176, a németek 328 631, a 
horvátok 132 517, a szlovákok 63 808, a románok 63 167, illetve a ruszinok 
voltak 15 026 fővel, míg az egyéb nemzetiségűek száma összesen 30 293 fő 
volt (A. Sajti 2008). Az 1931-es összeírás eredményei között már találunk a 
mai Vajdaság területére vonatkozó adatokat (a területet ezen a néven is emlí-
tik az összeírásban), amelyek az előző forrástól némiképp eltérően 1 739 735 
lakost említenek (Popis stanovništva 1931). 

A következő évtized elejéről nincsenek teljesen megbízható adatok Vajdaság 
lakosságának számbeli és etnikai összetételéről, ugyanis 1941-ben Jugoszlávia 
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német megszállás alá került, továbbá Bácska területét visszacsatolták Magyar-
országhoz. A magyar hatóságok 1931-ben végeztek népszámlálást, amelynek 
adatai alapján Bácska 789 705 fős lakosságának relatív többségét a magyarok 
adták 372 706 fővel, őket követték a németek (157 500 fő), a szerbek (148 
693 fő), a szlovákok (30 068 fő), a ruszinok (13 306 fő), a horvátok (6 497 
fő) és az egyéb nemzetiségűek (60 935 fő) (Kicošev 1996). Gaál György 
becslései szerint az 1941-ben hivatalosan nem létező Vajdaságnak nagyjából 
1 830 000 lakosa lehetett, ebből kb. 675 000 fő szerb, 398 000 fő magyar, 
371 400 fő német, 174 000 fő horvát, 70 000 fő román, 62 500 fő szlovák, 
25 000 fő ruszin és nagyjából 60 000 fő egyéb nemzetiségű volt (szlovén, 
lengyel, zsidó stb.) (Gaál 1981). 

A második világháború végével Bácska (és egész Vajdaság) ismét a délszláv 
állam fennhatósága alá került. 1944 és 1945 között a tartomány német ajkú 
lakosságának nagy része követte a kivonuló német hadsereget, egy kisebb 
részük pedig a partizánok megtorlásainak esett áldozatul, vagy internáló tá-
borokba került (Portmann 2006). A háború utáni első lakossági összeírást 
Vajdaság (és egész Jugoszlávia) területén 1948-ban végezte el a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársaság Statisztikai Hivatala (Kicošev 1996). A hivatalos 
népszámlálási adatokban az ország nemzetiségei között nem tüntették fel a 
magyar, a német és a román nemzetiségűeket. Ekkor Vajdaság 1 663 212 la-
kosából 841 246 fő szerb volt, 134 232 fő horvát, 72 032 fő szlovák, 30 589 
fő montenegrói, 9 090 fő macedón, 7 223 fő szlovén, 3 976 fő cseh, 3 501 
fő bolgár, 1 050 fő pedig nem meghatározott, illetve muszlim kategóriába 
került. 

Öt évvel később, 1953-ban újabb népszámlálást végeztek, amelynek ada-
taiból kiderült, hogy Vajdaság népessége néhány év alatt közel 50 ezer fővel 
gyarapodott, a tartománynak ugyanis 1 712 619 lakosa volt ekkor (Popis 
stanovništva 1953). Ebből 874 346 fő szerb volt, 435 345 fő magyar, 128 
054 fő horvát, 73 460 fő szlovák, 57 236 fő román, 30 561 fő montenegrói, 
23 043 fő ruszin, illetve ukrajnai, 11 689 fő macedón, 10 537 fő jugoszláv, 
illetve meghatározatlan, 51 055 fő egyéb nem szláv és 11 268 fő egyéb szláv 
kategóriába került (Popis stanovništva 1953). A németek ekkor már nem 
jelennek meg külön nemzetként a kimutatásban, hiszen számuk olyannyira 
lecsökkent, hogy az egyéb nem szláv kategóriában kaptak helyet.

Az ezt követő években gazdasági fellendülés volt tapasztalható. Az élet-
színvonal emelkedését hozó években tovább gyarapodott Vajdaság lakossága, 
1961-ben 1 854 965 lakosa volt Jugoszlávia és azon belül Szerbia északi tar-
tományának (Popis stanovništva 1961). Ennek több mint a fele szerb nem-
zetiségű, összesen 1 017 717 fő. A vajdasági magyarság ekkor volt a legné-
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pesebb 442 561 fővel (1961-től rohamosan csökkenni kezdett a létszámuk). 
Ekkor a horvátok száma 145 341 fő volt, a montenegróiaké 34 782 fő, a 
macedónoké pedig 15 190 főre nőtt (Popis stanovništva 1961). 

Egy évtized alatt Vajdaság össznépessége tovább nőt, és 1971-ben már a 
kétmillióhoz közelített 1 952 533 lakossal (Popis stanovništva 1971). Ek-
korra Jugoszlávia és benne Vajdaság lakosai már viszonylagos anyagi jólétben 
éltek. Az összlakosságon belül tovább gyarapodott a szerb nemzetiségűek szá-
ma, összesen 1 089 132 főre, de a még mindig második legnépesebb nemzeti 
közösség, a magyarság létszáma 423 866 főre csökkent (Popis stanovništva 
1971). Népességfogyást figyelhetünk meg a horvátok körében is, akiknek 
lélekszáma 138 561 főre esett vissza tíz év alatt. A tartomány montenegrói 
és macedón lakossága a szerbekhez hasonlóan gyarapodott, előbbi (mont-
enegrói) 36 416 főt számlált, míg az utóbbi (macedón) 16 527 főt tett ki 
(Popis stanovništva 1971). A többi nemzeti kisebbség lélekszáma elenyésző, 
általában jóval 10 000 fő alatti. Ezekben az években a népszaporulat mellett 
a migrációs mérleg még mindig pozitív volt.

Vajdaság összlakossága az 1981-es népszámlálás alkalmával érte el a maxi-
mumát, 2 034 772 fővel (Popis stanovništva 1981). Ez többségében a tény-
leges szaporodásnak volt köszönhető, amely csak Bácskában 50 640 fős volt 
1971 óta (Kicošev 1996). A szerbek száma bár elenyésző mértékben, de to-
vább nőtt a tíz évvel korábbihoz képest, 1 107 378 főt tett ki. A magyarság 
lélekszámának alakulása viszont csökkenést mutatott, számuk 385 356 főben 
realizálódott (Popis stanovništva 1981). A horvátok körében is rohamos né-
pességfogyás volt tapasztalható, számuk 109 203 fő volt (Popis stanovništva 
1981). A montenegrói és a macedón közösség viszont ismét gyarapodott, 
emellett jelentős még a roma népesség robbanásszerű növekedése is: az 1971-
ben összeírt 7760 főről (Popis stanovništva 1971) 1981-re 19 693-ra nőtt a 
számuk (Popis stanovništva 1981). Viszonylag sokan, 167 215-en vallották 
magukat jugoszláv nemzetiségűnek (Popis stanovništva 1981).

A Jugoszlávia széteséséhez vezető délszláv háború kirobbanásának évében, 
1991-ben lebonyolított népszámláláskor Vajdaság összlakosságának száma 
csökkent a tíz évvel korábbi állapothoz viszonyítva és összesen 2 013 889 főt 
tett ki. Az egy évtized alatt bekövetkező csökkenés már leginkább a negatív 
népszaporulatnak tudható be (Kicošev 1996). A szerb nemzetiségű lakosok 
száma ugyan nőtt (1 143 723 fő), de ez a nagyszámú, Vajdaságban nem ősho-
nos szerb nemzetiségű betelepülőnek köszönhető (Milovanović 2006). A ma-
gyar közösség több mint 45 ezer fővel apadt tíz év alatt és már csak 339 491 ta-
got számlált 1991-ben (Milovanović 2006). A horvátok esetében arányaiban 
még nagyobb fogyásról beszélhetünk, hiszen a nagyjából 45 ezres fogyás mi-
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att már csak 74 808-an voltak (Milovanović 2006). A tartománynak 63 545 
 fő szlovák nemzetiségű lakosa volt az összeíráskor (Milovanović 2006). Nőtt 
viszont a montenegróiak és romák száma, a montenegróiaké 44 838 főre, 
a romáké pedig 24 366 főre (Milovanović 2006). A románok 38 809-en 
voltak, és a tíz évvel korábbi adatokhoz képest valamivel többen 174 295-en 
 vallották magukat jugoszláv nemzetiségűnek (Milovanović 2006).

1. táblázat: Vajdaság lakossága nemzetiségi megoszlás szerint 1948-tól 2011-ig2

Összesen Horvát Jugoszláv Magyar Macedón Monte-
negrói

Szerb

1948 1 663 212 134 232 Nincs adat 428 932 9 090 30 589 841 246

1953 1 712 619 128 054 10 537 435 345 11 689 30 561 874 346

1961 1 854 965 145 341 3 174 442 561 15 190 34 782 1 017 717

1971 1 952 533 138 561 46 928 423 866 16 527 36 416 1 089 132

1981 2 034 772 109 203 167 215 385 356 18 897 43 304 1 107 378

1991 2 013 889 74 808 174 295 339 491 Nincs adat 44 838 1 143 723

2002 2 031 992 Nincs adat 49 881 290  207 11 785 35 513 1 321 807

2011 1 931 809 Nincs adat 12 176 251 136 10 392 Nincs adat 1 289 635

Forrás: A népszámlálási adatok alapján szerkesztette Palusek Erik

2.2. Vajdaság lakosságának alakulása 2002 és 2011 között

A 2002-ben lefolytatott szerbiai népszámlálás alkalmával összesen 2 031 992 
személyt írtak össze Vajdaság területén (Popis stanovništva 2002). A nép-
számlálás alkalmával a nemzeti, etnikai hovatartozásra adott válasz szerint 
a népesség 65 százaléka szerbnek, 14,3 százaléka magyarnak, 3,8 százaléka 
horvátnak, bunyevácnak, 2,8 százaléka szlováknak, 2,5 százalék jugoszláv-
nak, 1,7 százaléka montenegróinak, 1,5 százaléka románnak, 1,4 százaléka 
cigánynak, 1 százaléka pedig ruszinnak, ukránnak vallotta magát (Kocsis–
Bottlik–Tátrai 2006). További 0,5 százalék regionális (pl. vajdasági, bánsági, 
bácskai) hovatartozásúnak deklarálta magát (Kocsis–Bottlik–Tátrai 2006). A 
vajdasági népesség 2,7 százaléka nem válaszolt a nemzetiségi kérdésre, illetve 
1,1 százaléknyi volt azoknak az aránya, akiknek ismeretlen volt az etnikai kö-
tődésük (Kocsis–Bottlik–Tátrai 2006). Az elvándorlás és a természetes fogyás 
ellenére 2002-ben 293 299 magyar nemzetiségű személyt írtak össze egész 

2 A táblázatban a megtartott népszámlálásokon a hat leggyakrabban előforduló nemzetiség 
adatai láthatók.
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Szerbia területén, míg Vajdaságban 290 207 magyar nemzetiségű személy élt 
(Popis stanovništva 2002).

Vajdaság lakossága az utolsó népszámlálás alkalmával (2011-ben) 1 931 
889 (Popis stanovništva 2011) fő volt, ez azt jelenti, hogy a 2002 és 2011 
között a tartomány lakossága hozzávetőlegesen 100 000 fővel csökkent (Ko-
csis et al. 2015). A 2011-es népszámlálás során a vajdasági népesség 66,76 
százaléka vallotta magát szerbnek, 13 százalékuk magyarnak, 3,3 százalékuk 
horvátnak, bunyevácnak, sokácnak, 2,6 százalékuk szlováknak, 2,2 százalé-
kuk cigánynak, 1,3 százalékuk románnak, 1,1 százalékuk montenegróinak, 
0,9 százalékuk ruszinnak, ukránnak, 0,6 százalékuk jugoszlávnak és 0,5 száza-
lékuk macedónnak (2. táblázat – Popis stanovništva 2011). A további nemze-
tiségek (muszlim, német, albán, bolgár, szlovén, gorán, orosz, boszniai, vlah) 
lakossághoz viszonyított arányát az 2. táblázat szemlélteti. Mindemellett 4,2 
százalékot tett ki azoknak a személyeknek az aránya, akik nem nyilatkoztak 
nemzetiségi hovatartozásukról, továbbá 1,5 százalék regionális hovatartozá-
súnak vallotta magát, és 0,7 százalékuk etnikai kötődése ismeretlen volt. Ki 
szeretnénk emelni, hogy „az elmúlt évtizedben a cigány népességet leszámít-
va, az összes etnikai csoport létszáma csökkent, de a kisebbségek fogyásának 
mértéke (elöregedésük, asszimilációjuk és magas kivándorlási hajlandóságuk 
következtében) meghaladja az államalkotó nemzetét” (Kocsis et al. 2015, 12). 

2. táblázat: Vajdaság Autonóm Tartomány nemzetiségi összetétele, 2011

Vajdaság nemzetiségi összetétele 2011-ben

Nemzetiség Fő %

Szerb 1 289 635 66,76

Magyar 251 136 13,00

Szlovák 50  321 2,60

Horvát 47 033 2,43

Roma (Cigány) 42 391 2,19

Román 25 410 1,32

Montenegrói 22 141 1,15

Bunyevác 16 469 0,85

Rutén 13 928 0,72

Jugoszláv 12 176 0,63

Macedón 10 392 0,54

Ukrán 4 202 0,22

Muszlim 3 360 0,17
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Német 3 272 0,17

Albán 2 251 0,12

Bolgár 1 489 0,08

Szlovén 1 815 0,09

Gorán 1 179 0,06

Orosz 1 173 0,06

Boszniai 780 0,04

Vlah 170 0,01

Nem nyilatkozott 81 018 4,19

Regionális kötődés 28 567 1,48

Egyéb 6 710 0,35

Ismeretlen 14 791 0,77

Forrás: Republika Srbija, Republički Zavod za Statistiku (RZS) – Stanovtištvo: Nacionalna 
pripadnost,2011 (Knjiga 1).

Kincses munkájára „támaszkodva”, e fejezet összegzéseként elmondhat-
juk, hogy az elmúlt évtizedek politikai és gazdasági történései átalakították 
a tartomány etnikai és demográfiai szerkezetét (Kincses 2012). Vajdaság la-
kosságának a száma 1948 és 1981 között folyamatosan növekedett, 1981-
től a népességszám tekintetben stagnálás volt megfigyelhető, majd 2011-től 
népességcsökkenés következett be (3. táblázat). Az 1990-es években lezaj-
lott délszláv háború eseményei miatt jelentős migrációs folyamatok men-
tek végbe, melyek következtében a tartomány etnikai és vallási összetétele 
megváltozott. A háborúk ideje alatt csökkent a természetes népszaporulat, és 
növekedett a külföldre irányuló emigráció, mindamellett a jugoszláv utódál-
lamokból jelentős számú szerb nemzetiségű menekült lakosság érkezett Vaj-
daság területére (Kincses 2012).

Jelenleg a Vajdaságot meghatározó demográfiai helyzetkép ellentmondásos, 
ugyanis jellemző a lakosság elvándorlása és elöregedése, valamint a születések 
számának csökkenése, viszont az említett bevándorlási folyamatok (menekült 
személyek betelepedése) a lakosság növekedését eredményezték (Kincses 2012). 
A betelepülők nagy száma ellenére negatív a migrációs mérleg, ugyanis a 2011-
es adatok szerint mintegy 15 ezer fővel többen költöznek el, mint ahányan 
betelepülnek Vajdaságba (Gábrity Molnár 2015). A tartomány esetében, min-
denhol csökkent a népességszám, ez alól csak Újvidék (Novi Sad) képez kivételt. 
A nagyobb városok községei 5 százalék körüli népességcsökkenést, míg a kisebb 
községek 10–15 százaléknyi csökkenést mutattak (Gábrity Molnár 2015). 
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3. táblázat: Vajdaság lakosságszámának változása 1948 és 2011 között

Évszám

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011

Vajdaság  
lakosainak 

száma  
(fő)

1 640 599

1 698 640

1 854 971

1 952 560

2 034 782

2 013 889

2 031 992

1 931 889

Forrás: Republika Srbija, Republički Zavod za Statistiku (RZS) – Uporedni pregled broja 
stanovnika

3. A vajdasági magyarság társadalmi és gazdasági jellemzői

E fejezetben a Vajdaságban élő magyar nemzetiségűek számát, illetve az össz-
lakossághoz viszonyított százalékos arányát vizsgáljuk, mindemellett elemez-
zük a magyarság társadalmi-gazdasági jellemzőit a tömb- és szórványterülete-
ken egyaránt. A 2011. évi népszámlálási adatok szerint Vajdaságban 253 899 
fő vallotta magát magyar nemzetiségűnek, amelyből 251 136 fő Vajdaság 
területén élt (Népszámlálási adatok alapján – RZS 2011). A magyar kisebb-
ség részaránya az ország összlakosságához viszonyítva 3,53 százalék, míg a 
tartomány összlakosságához viszonyítva 13 százalék. A 2002-es népszámlálás 
adataihoz képest az összmagyar lakosság 39 400 fővel csökkent, így a tarto-
mány magyar lakosainak száma 39 071 fővel lett kevesebb (Népszámlálási 
adatok alapján – RZS 2011).

A népességfogyásért mintegy hetven százalékban az alacsony születésszám 
„tehető felelőssé”, hiszen általánosságban kijelenthető, hogy Vajdaságban 
egyre kevesebb gyermek születik (Népesedési akcióterv 2013–2017, Magyar 
Nemzeti Tanács). A vajdasági magyarság körében 1960-as évek óta figyelhető 
meg negatív természetes szaporulat, hiszen magasabb a halálozások száma 
az születések számánál (Népesedési akcióterv 2013–2017, Magyar Nemzeti 
Tanács). A hetvenes években stagnált a születések száma, de a nyolcvanas 
évektől ismét csökkenés következett be (4. táblázat – Népesedési akcióterv 
2013–2017, Magyar Nemzeti Tanács). Badis kutatási alapján 1991 és 2000 
között 32 559 újszülöttet, 2001 és 2010 közötti években pedig már csak 25 
354 magyar újszülöttet regisztráltak, azaz 22,1 százalékkal kevesebbet (Badis 
2012). A születésszám 2002 óta 2817-ről 2092-re csökkent, azaz negyedével 
születtek kevesebben 2011-ben, mint a 2002-es népszámláláskor (Népese-
dési akcióterv 2013–2017, Magyar Nemzeti Tanács). Itt meg kell jegyezni, 
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hogy 2002 óta a születésszám mellett nagymértékben, legalább 7 ezer fővel 
csökkent a szülőképes korban lévő nők száma is (Badis 2012). Az utóbbi tíz 
évben a népességfogyatkozás tendenciája mérséklődött, ami a halálozások 
számának csökkenésével magyarázható, hiszen halálozások száma 2002 és 
2011 között 5907 főről 4793 főre csökkent, ami 19 százalékos csökkenést 
jelent. (Népesedési akcióterv 2013-2017, Magyar Nemzeti Tanács). A vaj-
dasági magyarság körében kialakult népességfogyásért, az alacsony születési 
szám mellett egyéb társadalmi-politikai tényezők is közrejátszottak, e folya-
matokat a következőkben részletesen elemezzük majd.

4. táblázat: Magyar nemzetiségűek száma (fő) 1948-től 2011-ig  
a Szerb Köztársaság területén3

Évszám

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011

Magyar 
nemzetiségűek 

Szerbiában
(fő)

433 701

441 907

449 587

430 314

390 468

343 800

293 299

253 899

Forrás: Republika Srbija, Republički Zavod za Statistiku(RZS) – Stanovtištvo: Nacionalna 
pripadnost (Knjiga 1), 14.

Szerbiában a magyar kisebbség által lakott községek többnyire Vajdaság 
északi részén helyezkednek el, a magyar nemzetiségűek többsége a Magyar-
országgal határos régiókban és a Tisza mentén él. A „leginkább magyarnak” 
tekinthető települések tömbjét Bácska északkeleti részén, a Tisza jobb part-
jához tapadó Horgos (Horgoš) – Bácstopolya (Bački Topola) – Bácsföldvár 
(Bačko Gradište) háromszögben találjuk (Kocsis–Hodosi 1991). Vajdaságon 
belül Bácska a legnépesebb tájegység, ahol a legtöbb magyar nemzetiségű is 
él, a Bánátban már jóval csekélyebb a számuk, a Szerémségben pedig már ele-
nyésző a magyar nyelvszigetek száma (Gábrity Molnár 2008a). Vajdaság öt 
községében a magyarság abszolút többséget alkot: Magyarkanizsán (Kanjiža), 
Zentán (Senta), Adán (Ada), Kishegyesen (Mali Iđoš) és Topolyán (Bačka 
Topola); továbbá relatív többségük figyelhető meg Szabadkán (Subotica), 
Csókán (Čoka) és Óbecsén (Bečej) (2. térkép – Népszámlálási adatok alap-

3 Az adatok 1948–1981 között a Szerb Köztársaság teljes területére vonatkoznak, míg az  
1991 és 2011 között végzett népszámlálások adatai nem tartalmazzák Koszovó és Metóhia 
területének adatait.
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ján – RZS 2011). A vajdasági magyar lakosság alapvetően (néhány kivételtől 
eltekintve) nem a községi központokban él, hanem a környező kisebb tele-
püléseken (Gábrity Molnár 2011). Vajdaság Autonóm Tartomány területén 
467 település van, és ebből 389 településen írtak össze magyar nemzetiséghez 
tartozó egyéneket, míg 78 településen senki sem vallotta magát a magyar 
közösséghez tartozónak (Népesedési akcióterv 2013–2017, Magyar Nemzeti 
Tanács). Elemezve a településeket elmondható, hogy az elmúlt tíz évben 91 
településen növekedett a magyarok létszáma (Népesedési akcióterv 2013–
2017, Magyar Nemzeti Tanács).

2. térkép: A magyar nemzetiségűek aránya a községek lakosaihoz viszonyítva

Forrás: A 2011-es népszámlálás adatai alapján szerkesztette Trombitás Tímea, 2016

A vajdasági magyarság körében a legmagasabb és a legalacsonyabb mér-
tékű népességfogyás is a szórványban élők esetében volt megfigyelhető (Né-
pesedési akcióterv 2013–2017, Magyar Nemzeti Tanács). A szórvány terü-
leteken élők a 2011-es népszámlálás alkalmával többen vallották magukat 
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magyarnak, adott esetben olyanok is, akik eddig jugoszlávnak tartották ma-
gukat (pl. Belcsény [Beočin] és Ópázova [Stara Pazova] község) (Népesedési 
akcióterv 2013–2017, Magyar Nemzeti Tanács). A szórványmagyarság má-
sik véglete, ahol 20–30 százalékos népességcsökkenést jegyeztek fel (pl. Sid 
[Šid], Alibunár [Alibunar], Hódság [Odžaci] községek), ennek oka főleg a 
rendkívül alacsony születésszám és az asszimiláció volt (Népesedési akcióterv 
2013–2017, Magyar Nemzeti Tanács). A tömbben élő magyar közösségek 
esetében 10–15 százalék körüli fogyatkozás volt tapasztalható (Szabadka, 
Magyarkanizsa, Zenta, Ada községek) (Népesedési akcióterv 2013–2017, 
Magyar Nemzeti Tanács).

A vajdasági magyar társadalom kedvezőtlen korszerkezettel rendelkezik 
(Badis 2012). A Szerbiában élő magyar népesség korstruktúrájának alakulá-
sát az 1. ábra mutatja be. A Statisztikai Hivatal által készített korfán megfi-
gyelhető, hogy folyamatosan csökken a fiatalkorúak (0–14 év), és folyama-
tosan növekszik az időskorúak (60 év felett) aránya. A vajdasági magyarság 
körében is nagyon fontos nyomon követni a népesség kor szerinti összetéte-
lét, hiszen ezekkel az adatokkal összefüggésben alapozhatóak meg például a 
beiskolázással összefüggő intézkedések.

1. ábra: A Szerbiában élő magyar nemzetiségűek korfája, 2011

Forrás: Republika Srbija, Republički Zavod za Statistiku(RZS) – Stanovtištvo: Veroispovest, 
maternji jezik i nacionalna pripadnost (Knjiga 4), 33.

Az utóbbi évtizedekben több tényező befolyásolta negatív irányban a 
magyar kisebbség számát: az időről időre bekövetkezett elvándorlási hullá-
mok, az asszimilációs folyamatok, a magyar családokban születő gyerekek 
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alacsony száma (átlagos családnagyság csökkenése). Itt fontos megjegyezni, 
hogy Európában a növekvő népesség kora lassan véget ér, helyét fokozatosan 
átveszi a stagnálás, helyenként a csökkenés is (Habilcsek 2004). „Tehát a 
létszám-problematika általános jelleggel jelen van Európában, nem csupán a 
kisebbségeket érinti. A legtöbb európai ország természetes szaporulata csök-
kenő tendenciát mutat” (Habilcsek 2004, 25). A népességfogyás tehát, nem 
etnikai specifikum, jelen esetben mégis a magyar nemzetiségűként regisztrált 
újszülöttek száma Szerbiában nagyobb mértékben csökken, mint az összné-
pességre jellemző átlag (Népesedési akcióterv 2013–2017, Magyar Nemzeti 
Tanács).

3.1. A magyar nemzetiségűek jellemzői a tömbterületen

A vajdasági magyarság közel kétharmada, 62,6 százaléka él tömbben (Badis 
2011), nagy részük (közel 60 százalékuk) Észak-Bácskában és Észak-Bánát-
ban (Gábrity Molnár 2011). Ezen belül a Tisza mentén a magyarok abszolút 
többséget alkotnak, ahol közel 82 százalékos a részarányuk az összlakosságból 
(Badis 2011). Itt található Zenta, a vajdasági magyarság egyik fontos kultu-
rális, részben oktatási (négy középiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem, 
azaz 2016 óta a Szent István Egyetem egy kihelyezett tagozata) és az utóbbi 
években több gyár megnyitásának köszönhetően gazdasági központja. Ennek 
ellenére még mindig Szabadka a vajdasági magyarság legfontosabb oktatási, 
művelődési és politikai központja, de a magyar nemzetiségű lakosság itt már 
csak relatív többséget alkot (Gábrity Molnár 2011). 

A vajdasági magyarság körében éppen azokon a területeken tapasztalható 
a legkisebb termékenységi arányszám, ahol a leginkább tömbben élnek (Ti-
sza mente és Észak-Bácska), annak ellenére is, hogy ők mindennapi életük 
folyamán kevésbé kényszerülnek szembesülni a kisebbségi lét hátrányaival, 
szemben a szórványban élőkkel, ahol jóval magasabbak ugyanezek a muta-
tók, de összességében itt is, mint a vajdasági magyarság egészének körében 
a reprodukciót jelentő 2,1-es érték alatt maradnak. A termékenységi arány-
szám 2010-ben Észak-Bánátban 1,07, a Tisza mentén 1,20, Észak-Bácská-
ban pedig 1,30 volt, szemben Dél-Bácska 1,68-as értékével, ami a legmaga-
sabb az említett évben (Badis 2011).

A negatív természetes szaporulat mellett a migrációs veszteségek is a 
tömbben a legnagyobbak, hiszen az itt élők mobilisabbak. Ezekről a terüle-
tekről (Szabadkáról és a Tisza menti településekről) költöztek el a legtöbben 
Magyarországra az utóbbi években (Badis 2011), illetve a fiatalok/egyete-
mi hallgatók is leginkább ezekről a területekről mennek el Magyarországra 
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továbbtanulni (vö. Erőss–Filep–Rácz–Tátrai–Váradi–Wastl-Walter 2011; 
Szügyi–Takács 2011; Takács–Kincses 2013a; Takács–Kincses 2013b; Ta-
kács–Tátrai–Erőss 2013).

A vegyes házasságok és az asszimiláció jóval kisebb arányban figyelhetők 
meg a tömbben, mint a szórványban. A vajdasági magyarság körében a Tisza 
menti településeken a legkisebb a vegyes házasságok aránya (7,3 százalék), 
hiszen ezen a területen a magyarok 80 százalék feletti abszolút többséget 
képeznek az összlakosságon belül (Badis 2011). Badis Róbert 2002-es ada-
tai alapján Közép-Bácskában 16,8 százalék, Észak-Bácskában 20,5 százalék, 
Észak-Bánátban pedig 36,6 százalék a vegyes házasságok aránya, szemben a 
szórványban tapasztalható 50 százalékoshoz közelítő, illetve azt meghaladó 
értékekkel (Badis 2011). Ezek a számadatok, kisebb-nagyobb ingadozások-
kal napjainkban is érvényesek.

3.2. A magyar nemzetiségűek jellemzői a szórványterületeken

A vajdasági magyarok közül többen élnek tömbben, mint szórványban. 
Gábrity Molnár Irén meghatározása szerint a „szórványmagyarság fogalmán 
általában a határon túli magyarságnak azt a rétegét értjük, amely a többsé-
gi nemzetekhez képest településén, mikrorégiójában 30 százaléknál kisebb 
arányban él, hátrányos nyelvi, etnikai, vallási helyzetben és a nemzettesttől 
elszigetelődve, leépült intézményrendszerrel, folyamatos veszélynek, felszá-
molódásnak van kitéve” (Gábrity Molnár 2005b, 24). E meghatározás alap-
ján szórványnak, vagy a szórvánnyá válás valamely fázisában lévőnek tekint-
hető a Bánátban, a Szerémségben és a Bácska déli, illetve nyugati részén élő 
magyarság. A vajdasági magyarok hozzávetőlegesen 37 százaléka él szórvány-
területen (Badis 2011). 

A szórványterületeken az asszimiláció felgyorsult, ami elsősorban a ve-
gyes házasságoknak, valamint egyes településeken a magyar nyelvű oktatás 
hiányának tudható be.4 A vegyes házasságok száma Vajdaságban az elmúlt 
időszakban növekvő tendenciát mutat, különösen a szórványterületeken. Az 
utóbbi 10 évet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a vegyes házasságok száma 
27–28 százalék körül mozog (Népesedési akcióterv 2013–2017, Magyar 
Nemzeti Tanács). A magyar nők által kötött vegyes házasságok aránya az 
összes megkötött házasság arányában valamivel magasabb (30 százalék), mint 
a férfiak által kötötteké (25 százalék) (Népesedési akcióterv 2013–2017, Ma-

4 Az elmúlt évtizedekben a szórvány több településén, főleg a falvakban fenntarthatatlanná 
váltak az igen kis létszámú magyar tagozatok és magyar iskolák (Trombitás–Szügyi 2012).
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gyar Nemzeti Tanács). A vegyes házasságokban akár a 70 százalékot is elérheti 
az etnikai reprodukciós veszteség, ami azt jelenti, hogy a megszülető gyer-
mek nem magyar nemzetiségűként lesz regisztrálva (Népesedési akcióterv 
2013–2017, Magyar Nemzeti Tanács). Ezt a helyzetet súlyosbítja az asszimi-
láció folyamata, ami miatt az összmagyarként regisztrált csecsemők számát 
csökkenteni kell 20 százalékos integrációs asszimilációs veszteséggel (Népe-
sedési akcióterv 2013–2017, Magyar Nemzeti Tanács). A statisztikai adatok 
azt mutatják, hogy a szórványban több gyermeket vállalnak a magyar nők, 
ez azonban nem növeli a magyar lakosság számát az asszimilációs veszteség 
miatt, hiszen a szórványban a vegyes házasságok száma magasabb és a kisebb-
ségi nemzet számára ezeknek az újszülötteknek a jelentős hányada „elveszett” 
(Népesedési akcióterv 2013–2017, Magyar Nemzeti Tanács).

4. Migráció

4.1. Vajdaság lakossága körében tapasztalt népmozgások  
1990-től 2016-ig

E fejezetben elsősorban az országhatárokat átlépő, külső migrációs folyama-
tokat ismertetjük, hiszen 1990-től napjainkig Vajdaság lakosságának köré-
ben az ezen irányú vándorlások voltak a legkifejezettebbek. A Vajdaságban 
élő lakosság alakulásának szempontjából a mai napig a legfontosabb folya-
matok közé a ki-, illetve a bevándorlás sorolható. Az elmúlt negyed évszázad 
migrációs folyamatainak kényszerű (a délszláv háború pusztításai elől törté-
nő menekülés) és gazdasági okai voltak, illetve vannak.

Az 1991 és 1995 között dúló délszláv háború, amely Jugoszlávia szétesé-
sét eredményezte, nagyban megváltoztatta a régió lakosságának etnikai ösz-
szetételét és létszámát is. Ebben az időszakban Szerbia elsősorban befogadó 
országgá lépett elő, ahová a volt jugoszláv tagköztársaságok területéről nagy 
számban érkeztek menekült személyek, többen, mint ahány fő ugyanebben 
az időszakban elhagyta az országot. Ezt bizonyítja, hogy 1990 és 1995 között 
Szerbia (és Montenegró) migrációs mérlege pozitív volt, 3,9 ezrelékes növe-
kedéssel, és csak a 2000-es évek elején egyenlítődött ki az emigránsok és az 
immigránsok száma (Bonifazi 2011). 

Az 1991-es népszámlálás alkalmával Vajdaságban összesen 914 929 be-
vándoroltat írtak össze, akik közül közel 180 000 ember saját községén belül 
költözött egy másik településre, további csaknem 440 000 lakos valamelyik 
másik szerbiai községből települt át Vajdaság területére, és több mint 260 000 
fő Jugoszlávia egyéb területeiről érkezett a tartományba, mindemellett a kül-
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földről visszatérők száma 16 815 lakost tett ki (Gábrity Molnár 2008b). A 
háború kitörésétől kezdve rohamosan nőni kezdett a betelepülők, és közü-
lük is leginkább a háborús menekültek aránya Vajdaság összlakosságán belül. 
Goran Penev adatai szerint 1991 és 1995 között 157 084-en telepedtek le 
Vajdaságban, akiknek több mint 94 százaléka az egykori Jugoszlávia vala-
mely tagköztársaságából érkezett a tartományba. Az elkövetkező hat évben, 
1996-tól 2002-ig pedig további 56 111 fő érkezett, és több mint 72 százalé-
kuk szintén a széteső délszláv állam valamely tagköztársaságából települt át 
(Penev 2006). Mindkét említett időszakban a betelepülők fennmaradt részét 
Közép-Szerbiából, illetve elenyésző számban (1000–2000 fő) külföldről ér-
kező lakosok tették ki (Penev 2006). 

Gábrity Molnár Irén 1990 és 1993 között, ezt követően pedig 1995-ben 
több mint 270 000 háborús menekült Vajdaságba településéről tesz említést, 
akiknek 92 százaléka szerb nemzetiségű és Horvátországból, valamint Bosz-
niából érkeztek (Gábrity Molnár 2012). Ekkor Vajdaság összlakosságának 13 
százalékát teszik ki a menekültek, akik elsősorban Bácska délnyugati részén, 
a Szerémségben és a tartomány nagyobb városaiban találtak új otthonra. A 
számuk a tartományi székvárosban, Újvidéken 25 000 fő, Rumán 6-8000 fő, 
Zomborban, Pancsován, Indiában (szerbül Inđija) és Szabadkán pedig 6000 
fő körüli volt (Gábrity Molnár 2012). Gábrity Molnár Irén további becslései 
szerint 1995-ben Vajdaság 2 190 000 fős lakosából 196 000 fő menekült sze-
mély volt, és ugyanekkor 52 000 főre tehető azon vajdasági lakosok száma, 
akik külföldön dolgoztak (Gábrity Molnár 2008b). Penev szerint egy évvel 
később, 1996-ban 2 183 979 fő volt Szerbia északi tartományának összlakos-
sága, amelynek közel 12 százaléka, összesen 259 719 fő menekült személy 
volt (Penev 2006). További becslések szerint 2001-ben a 2 044 038 fős la-
kosságból 183 721 fő volt menekült személy, a 2002-es népszámláláskor ösz-
szeírt 2 031 992 vajdasági lakosból pedig 186 463 fő betelepült személy volt 
(Penev 2006). Az 1991- es és a 2002- es népszámlálások közötti időszakban a 
betelepülő menekültek nagy száma mellett szinte eltörpül az a 68 791 fő, aki 
ugyanebben az intervallumban kitelepült Vajdaságból (Penev 2006).

1999-ben, miután véget értek a néhány hónapig tartó NATO-légicsapá-
sok, Szerbiába további 350 000 menekült érkezett (egy részük Vajdaságba) 
Koszovó területéről (Penev 2006). A 2002-es évben 70 700 „ideiglenesen” 
külföldön dolgozó, illetve tartózkodó vajdasági személyt tartottak nyilván 
(Penev 2006). A valós szám Penev szerint azonban ennél jóval nagyobb lehet, 
amire a befogadó országok statisztikáiból lehet következtetni. Horvátország-
ban 2001-ben 19 200 fő Szerbiából, többnyire Vajdaságból (többségük nagy 
valószínűséggel vajdasági horvát nemzetiségű lakos lehetett) érkezett mene-
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kültet tartottak nyilván (Penev 2006). A szerbiai nyilvántartások szerint 4 200 
fő települt át Magyarországra az 1992-es évet követően, a magyarországi 
statisztikák viszont 9 200 áttelepült szerb és montenegrói (többségük nagy 
valószínűséggel magyar nemzetiségű) állampolgárról számolnak be (Penev 
2006). A múlt század kilencvenes éveiben a Vajdaságot elhagyók a hagyomá-
nyosnak tekinthető célországok (Németország, Ausztria, Franciaország) mel-
lett nagy számban célozták meg a kelet-európai tranzitországokat (elsősorban 
Magyarországot, de Csehországot is), de a tengerentúli államokat (Amerikai 
Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália) is (Penev 2006). A nagyszámú me-
nekült beáramlásának ideje alatt a természetes szaporulat mindvégig negatív 
értékeket mutatott Vajdaságban, ami miatt a nemzetiségi arányok is megvál-
toztak a lakosság összetételében (Penev 2006). Emellett 2002-ben a vajdasági 
lakosoknak csaknem fele nem vajdasági születésű volt: Bánátban 59,4 száza-
lék, Bácskában 50,8 százalék, Szerémségben pedig csak 48,2 százalék az ará-
nya azoknak a lakosoknak, akik születésüktől fogva ugyanazon a településen 
élnek (Gábrity Molnár 2008b).

A miloševići rendszer bukása utáni években Vajdaság lakossága ismét két-
millió fő alá csökkent, 2011-ben ugyanis 1 931 809 lakosa volt a tartomány-
nak a 2002-ben összeírt 2 031 992 fővel szemben, ami 100 183 fős lakos-
ságvesztést jelent 9 év alatt (Popis stanovništva 2011). Ebben az időszakban 
már nem érkezett nagyszámú menekült és egyáltalán betelepülő személy a 
tartományba, bár 2000-től 2010-ig további 20 000 menekült érkezett Ko-
szovóból Szerbiába, viszont azt pontosan nem tudni, hogy közülük hány fő 
telepedett le Vajdaság területén (Tátrai et al. 2013). A menekültek száma a 
2000-es évek elejétől Szerbia-szerte csökkent és 2012-ben már csak 70 000 
főt tartottak nyilván menekültként (Tátrai et. al 2013). A csökkenés okai az 
állampolgárság megszerzése, a kivándorlás, illetve a hazatérés (Tátrai et al. 
2013). A Koszovóból érkező belső menekültek száma azonban így is 228 000 
főt tett ki az országban (Tátrai et al.2013). 

A két népszámlálás között eltelt időszakban bekövetkezett népességfogyás 
oka a negatív természetes szaporulat mellett a kivándorlás, amely ebben az 
időszakban már nem a háborús kényszer hatására történt, sokkal inkább gaz-
dasági motivációjú, illetve tanulmányi és karriercélú volt (Tátrai et al. 2013). 
Arról nincsenek pontos adatok, hogy Vajdaság különböző nemzetiségeinek 
köreiből hányan költöztek külföldre, de a 2011-es népszámlálás eredményei 
szerint összesen 46 031 vajdasági lakos dolgozott vagy élt külföldön (Popis 
stanovništva 2011). Pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre arról, hogy 
a 2011-es népszámlálástól napjainkig hány fő és milyen nemzetiségű lakos 
hagyta el Vajdaságot, illetve települt be a tartományba, a lakosságszám azon-
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ban érezhetően tovább csökkent, az elvándorlás pedig továbbra is tömeges. 
A Központi Statisztikai Hivatal honlapján fellelhető európai államokra vo-
natkozó becslések szerint Szerbiának 2016 január 1-én már csak 7 076 372 
lakosa volt (Népesség Összesen 2005–2016), ezen belül azonban nincsenek 
Vajdaság lakosságára vonatkozó becsült adatok.

4.2. A vajdasági magyarság körében tapasztalt népmozgások  
1990-től 2016-ig

A múlt század kilencvenes éveiben fennálló háborús helyzet és a gazdasági 
nehézségek a vajdasági magyar közösségnek is óriási veszteségeket okoztak. 
Az 1991-es népszámlálás eredményei szerint Vajdaság 2 013 889 lakosából 
339 491 fő volt magyar nemzetiségű (Milanović 2006), ami a tartomány 
összlakosságának 16,8 százalékát jelentette. Ehhez képest a 2002-es összeírás-
kor a növekvő összlakosságon belül, csökkent a magyarok száma és egyben 
részarányuk is. Az említett évben a 2 031 992 vajdasági lakosból már csak 
290 207 fő volt magyar  nemzetiségű (Popis stanovništva 2002), ami 49 284 
fős csökkenést jelentett 11 év alatt. Mindemellett a tartomány teljes lakossá-
gát szemlélve pedig 14,3 százalékosra csökkent a magyarság részaránya. 

A vajdasági magyarság ilyen mértékű megfogyatkozásának okai a negatív 
természetes szaporulat mellett az intenzív elvándorlásban keresendők. Pontos 
adataink nincsenek arról, hogy hány vajdasági magyar hagyta el szülőföldjét 
a kilencvenes évek zűrzavarában, abban azonban egyetértenek a társadalom-
kutatók is, hogy az elvándorlás óriási méreteket öltött a tárgyalt populáció 
körében. Feltehetően több tízezer főre tehető a migrációs veszteség a múlt 
század utolsó évtizedében. A becslések általában 30–50 000 emigráló vajda-
sági magyart említenek (Kincses–Takács 2010; Tátrai et al. 2013). 

Az említett évtizedben az emberek többnyire a háború és a háborúnak 
köszönhető nehézségek elől menekültek külföldre, emellett kisebbségként 
leszűkült a mozgásterük, az anyanyelvi oktatás terén is komoly hiányosságok 
voltak tapasztalhatóak, továbbá a harcképes férfiak a kézhez kapott katonai 
behívók ellenére sem akartak részt venni a délszláv konfliktusban, ezért az 
elvándorlás mellett döntöttek (Gábrity Molnár 2011). A felsorolt nehézsé-
gek mellett sok vajdasági magyar szakember azért (is) döntött a kivándorlás 
mellett, mert úgy érezte, szülőföldjén nem becsülik meg eléggé tudását, ami a 
szűkös fejlődési lehetőségek között egyébként is veszíteni kezdett az értékéből 
(Gábrity Molnár 2011). Kezdetben a legtöbb emigráns az európai államokat 
célozta meg (Németországot, Franciaországot, Ausztriát és a legtöbben Ma-
gyarországot, ha sok esetben csak tranzitországként is), később azonban az 
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olyan tengerentúli államok is a kivándorlók célországai közé kerültek, mint 
az Egyesült Államok, Kanada vagy Ausztrália (Gábrity Molnár 2011).

A 2011-es népszámlálás adatai továbbra is a vajdasági magyar közösség 
rohamos csökkenéséről tanúskodtak. A kétmillió fő alá csökkenő összlakos-
ságnak (1 931 809 fő) már csak 13 százaléka volt magyar nemzetiségű, ami 
251 136 főt jelentett (Popis stanovništva 2011). A kilenc év alatt bekövet-
kezett csaknem 40 000 fős fogyás legfőbb okai ebben az esetben is a nega-
tív természetes szaporulat és a tömeges kivándorlás voltak. Részletes adatok 
ugyan ebből az időszakból sem állnak rendelkezésünkre a magyar nemze-
tiségű kivándoroltak számáról, mégis „beszédesek” a népszámlálási adatok, 
amelyekből világosan látszik, hogy Vajdaságban egyedüliként Újvidék és kör-
nyékének lakossága nőtt, a legnagyobb fogyatkozás pedig Észak-Bácskában 
és a Bánát határ menti részeiben tapasztalható, tehát azokon a területeken, 
amelyeken a lakosság többsége magyar nemzetiségű (Tátrai et al. 2013). Bár 
a legutóbbi népszámlálás óta eltelt néhány évben még viszonylagos becslések 
sem láttak napvilágot, a kivándorlási hullám a 2011-es összeírástól érezhe-
tően napjainkig is tart, sőt a 2011-től könnyített eljárással megszerezhető 
magyar állampolgárság nagy valószínűséggel újabb „löketet” is adott az el-
vándorlásnak. 

A szerbiai rendszerváltás óta a kivándorlók már nem menekültként tele-
pülnek le új, választott hazájukban, hiszen az emigráció már nem kényszerű, 
nem háború miatt történik, sokkal inkább gazdasági motivációjú, illetve ta-
nulmányi és karriercélú (Tátrai et al. 2013). Az emigráló vajdasági magyarok 
egy része Magyarországon települt le, de sokan közülük, csak „ugródeszká-
nak” használták Magyarországot, ami annyit jelent, hogy az országból to-
vábbvándorolnak valamely fejlett nyugat-európai vagy tengerentúli államba. 

Badis Róbert becslései szerint a 2011-es népszámláláskor legkevesebb 
5–6000 vajdasági magyar tartózkodott külföldön, és 2002-től 2011-ig 
nagyjából 8–9000 ezer főre tehető a közösség migrációs vesztesége (Badis 
2012). A szerző magyarországi statisztikákra hivatkozva 2008-ban 17 186 
Magyarországon tartózkodó szerb állampolgárról számol be és 12 556 főről, 
akik 1993-tól a fent említett évig váltak magyar állampolgárrá (Badis 2012). 
Utóbbiak 97 százaléka magyar anyanyelvű (Badis 2012).

Az 1990-es évek elejétől 2012-ig eltelt időszakban a Magyarországra be-
vándorló szerb állampolgárok száma évente változott néhány száztól a több 
ezer főig, minden évben 10 000 és 20 000 közötti volt a Magyarországon tar-
tózkodó szerb állampolgárok száma, a magyar állampolgárságot szerzett szerb 
állampolgárok száma pedig néhány száz és közel kétezer fő között mozgott 
éves szinten (Kincses–Takács 2010; Tátrai et al. 2013).
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5. táblázat: A Magyarországra bevándorló, a Magyarországon tartózkodó  
és a magyar állampolgárságot szerzett szerb állampolgárok száma 1993-tól 2012-ig

Év Magyarországra bevándorló 
szerb állampolgárok (fő)

Magyarországon tartóz-
kodó szerb állampolgárok 

(fő) az adott év január 
1-én

Magyar állampolgárságot 
szerző szerb állampolgárok 

(fő)

1993 5 060 – 223

1994 2 379 – 655

1995 1 451 15 297 885

1996 689 16 173 1233

1997 742 15 449 1 725

1998 1 490 14 250 990

1999 2 490 15 223 1103

2000 1 777 15 571 1079

2001 1 028 12 664 1 254

2002 437 11 975 470

2003 709 11 693 343

2004 1 586 12 367 533

2005 1 096 13 643 949

2006 2 446 12 111 357

2007 4 393 12 683 757

2008 4 124 17 186 758

2009 1 209 17 015 672

2010 998 17 197 721

2011 870 16 301 1 678

2012 – 13 226 –

Forrás: Tátrai et. al. 2013, 35–54.

A tanulmányi célú migráció egyre erőteljesebb a vajdasági magyar fiatalok 
körében, amelynek elsődleges célpontja az anyaországi oktatási intézmények 
valamelyike. A témával foglalkozó kutatások eredményei szerint a magyar-
országi középiskolákban és leginkább felsőoktatási intézményekben történő 
továbbtanulás az áttelepedéshez vezető legfontosabb utat jelenti (Erőss et 
al. 2011), hiszen egyes becslések szerint a Magyarországon tanuló vajdasá-
gi diákok 30–50 százaléka tanulmányai végeztével sem tér vissza a szülő-
földjére (Takács–Tátrai–Erőss 2013). A vajdasági magyar fiatalok körében 
a Magyarország irányába történő tanulmányi migráció 1991-től, a háború 
kitörésének évétől kezd számában is jelentőssé válni (Takács–Tátrai–Erőss 
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2013). A háború utáni néhány évben valamelyest visszaesett, de az 1999-es 
koszovói válság idején ismét nőtt az anyaországban tanuló vajdaságiak száma 
(Takács–Tátrai–Erőss 2013). Ezután néhány évig ismét kevesebb vajdasági 
magyar személy tanult Magyarországon, de 2004-től ismét folyamatosan nö-
vekedett a számuk (Takács–Tátrai–Erőss 2013). A 2005 és 2010 között eltelt 
időszakban 2 181 szerb állampolgársággal rendelkező hallgató kezdhette meg 
tanulmányait valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Takács–
Tátrai–Erőss 2013). Többségük (53,1 százalékuk) Szegeden tanult tovább. 
Ennek oka egyfelől, hogy földrajzilag Szeged fekszik legközelebb a vajdasági 
magyar tömbterületekhez, másrészt pedig a szegedi karokon nyújtott színvo-
nalas oktatás is igen vonzó volt fiatalok számára (Takács–Tátrai–Erőss 2013). 
Budapesten az említett időszakban felvételt nyert szerb állampolgárok 18,8 
százaléka tanult tovább, Pécsett 5,9 százalékuk, Gödöllőn 0,9 százalékuk, a 
Budapesti Corvinus Egyetem zentai kihelyezett kertészmérnöki képzésén 
pedig 15,7 százalékuk (Takács–Tátrai–Erőss 2013). Gábrity Molnár Irén (a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Tartományi Oktatási Titkárság 2011-es 
adataira hivatkozva) megállapítja, hogy a 4 500-4 700 főt számláló vajdasági 
magyar egyetemista populáció nagyjából 30–35 százaléka tanul Magyarorszá-
gon. A tapasztalat azt mutatja, hogy napjainkra leginkább a tömbben, de már 
a szórványterületeken is egyre több magyar fiatal szeretne Magyarországon 
tanulni. Egy 2014 októberében és novemberében, a zentai végzős középis-
kolások körében készített felmérés eredményei szerint a továbbtanulást ter-
vező érettségizők (a szakközépiskolákban a megkérdezettek 77,3 százaléka, a 
gimnáziumokban pedig 96 százaléka tervezte a továbbtanulást) 75 százaléka 
külföldön szeretné folytatni tanulmányait, többségük (70,7 százalékuk) Ma-
gyarországon, néhányan (4,3 százalék) pedig más európai vagy tengerentúli 
országban (Palusek 2015). Az említett felméréshez kapcsolódó fókuszcsopor-
tos interjúkon a tanulók a következő indokokat hozták fel a magyarországi 
továbbtanulás mellett: úgy érzik, hogy szülőföldjükön a későbbiekben nem 
fognak tudni munkába állni; mert hiányos a szerb nyelvtudásuk; mert szeret-
nének a saját anyanyelvükön tanulni; mert Vajdaságban kevés egyetemi szak 
érhető el magyar nyelven; mert a vajdasági (és szerbiai) egyetemeken nem elég 
széles és nem elég korszerű a szakkínálat (Palusek 2015a, Palusek 2015b).

Összefoglaló

Vajdaság viharos történelme során mindig többnemzetiségű terület volt, és 
az itt élő nemzetek időnként egymásnak feszülve, a legtöbbször azonban bé-
késen egymás mellett élve alakítottak a terület történelmét. Magyarország 
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részeként még Délvidékként emlegették a mai északi szerb tartománnyal 
nem teljesen azonos területet. A Vajdaság nevet az itt élő szerbek kezdték el 
használni. Miután a terület 1920-ban a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 
került, az itt élő kisebbségek gyakran kerültek nehéz helyzetbe, de a leg-
több nemzetiség száma gyarapodott egészen a XX. század második feléig. A 
vajdasági magyarság 1961-ben számlálta legtöbb tagját, a hetvenes évektől 
már csökkent a létszámuk, nem sokkal később már a szerb nemzetiségűeknél 
is negatív természetes szaporulat volt tapasztalható. A kilencvenes években 
dúló délszláv háború és annak következményei megváltoztatták a tartomány 
lakosságának összetételét, ennek következményeként Vajdaság demográfiai 
arculata ellentmondásossá vált, hiszen jellemző a lakosság elvándorlása és 
elöregedése, valamint a születések számának csökkenése, viszont a háborúk 
okozta bevándorlási folyamatok (menekült személyek betelepedése) a lakos-
ság növekedését eredményezték.

A demográfiai trendeket figyelembe véve, kijelenthetjük, hogy a vajdasági 
magyarság lélekszáma rohamosan fogy. Ennek oka egyrészt a háború elől 
történő menekülés, majd a fegyveres konfliktusok befejeztével a gazdasági és 
tanulmányi célú tömeges kivándorlás, illetve a tartósan negatív természetes 
szaporulat. Mindemellett jelen van a többségi nemzetbe (szerb) történő beol-
vadás, az asszimiláció folyamata, amely főleg a szórványban élő magyarságot 
érinti. A Vajdaságban élő magyar nemzetiségűek kétharmada tömbben él, 
leginkább Észak-Bácskában, a Tisza mentén és Észak-Bánátban, viszonylag 
erős és stabil intézményrendszerrel. Azonban nagy problémát jelent, hogy 
a vajdasági magyarság (ahogy a tartomány összlakosságának nagy része is) 
fokozatosan elöregszik. Itt ki szeretnénk emelni, hogy Vajdaság lakosságát a 
háborúskodás következményei, a politikai bizonytalanság, a társadalmi pozí-
cióvesztés, a demográfiai veszteségek, és a késlekedő privatizáció gazdaságilag 
és egzisztenciálisan rendkívül visszavetették.

A rendszerváltás után Szerbia gazdasága nagyon lassan, de kezdett talpra 
állni, így az ország egyik „húzó mozdonyának” számító Vajdaságban is újra-
szerveződött a gazdasági élet, leginkább a mára már jelentősnek mondható 
kis- és középvállalkozások formájában, amelyek között sok a helyi magyar 
érdekeltség is. Vajdaság szempontjából az egyik legfontosabb cél a terület 
gazdaságának élénkítése lenne, valamint munkaerőpiaci helyzetének javítása. 
Viszont e gazdasági célok elérését és a terület felzárkóztatását/fejlesztését, az 
a tényező is hátráltatja, hogy évtizedek óta tart a magasan kvalifikált szakem-
berek elvándorlás a térségből. Mindemellett hangsúlyos „vándorlási típussá” 
vált a vajdasági magyar fiatalok Magyarországra irányuló tanulási célú mig-
rációja.
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