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S okan álmodoznak arról, hogy külföldre költöznek: jó lenne többet keresni, jobb körülmények 

között élni, egy másik országban kipróbálni magukat. Aztán mégsem teszik. Valami vissza-

tartja őket, talán félnek feladni az itthoni kapcsolataikat és a magyar gyökereiket. Pedig nem fel-

tétlenül kell feladni magyarországi otthonunkat, lehet párhuzamosan két országban élni, és 

ugyanúgy ingázni, mint Budapest és Debrecen között. Hogyan? Ezt mutatjuk be a következőkben. 

A kétlaki életnek több formája lehet. Néhányan két teljes életet építenek fel párhuzamosan egy-

mással,munkával, barátokkal, családdal, és váltogatják, hogy éppen melyik országban élnek. Mint 

például a harmincas évei elején járó Panni, aki Berlinben és Budapesten dolgozik rendezőként. 

„Felszabadító volt, hogy rájöttem, nem kell végleg eldöntenem, hol élek. Ott lehetek, ahol éppen 

szeretném. Ha nincs dolgom Pesten, akkor inkább Berlinben vagyok, és építem az ottani életemet is. 

Szerencsém van, hogy Berlinben is hamar lettek igazi barátaim, és majd’ három év után azt mond-

hatom, hogy mindkét helyen otthon vagyok” – mesél a párhuzamos életvitel tagadhatatlan előnyé-

ről. 

A leggyakoribb talán a munka és a magánélet szerinti megosztása az országoknak. Ennek több 

oka lehet. Főleg a családos embereknél fordul elő, hogy a gyerekek iskolai kötöttségei vagy a 

partnerük munkája miatt a család egésze kevésbé mobilis, a külföldi, magasabb fizetésre viszont 

szükségük van, ezért inkább bevállalják a rendszeres ingázást. Másokat egyszerre több országba 

szólít a munkája, így nincs értelme a munka miatt állandó lakóhelyet váltaniuk.„Olyan, mintha 

mindenhol lennék egyszerre”, mondja például a negyvenes évei közepén járó Károly, aki egyik hé-

ten Szlovákiában, a másikban Ausztriában vagy Romániában, illetve New Yorkban dolgozik három

-négy napot vállalkozóként, a munka befejeztével pedig visszarepül a feleségéhez és a két gyere-

Szűcs 

Nóra 

Nemzetközi 
ingázók: 

nem feltétlenül kell feladni a magyarországi életet 



 

Vállalkozás 2014/6. 61 

kéhez.  

Megint másoknak ugyan 

nincsenek ilyen külső kör-

nyezeti korlátaik, belső kor-

látok viszont annál inkább. 

Nehezen találják meg a he-

lyüket egy idegen ország-

ban, jobban érzik magukat, 

ha a régi, megszokott kör-

nyezetben lehetnek. A kül-

földön éléssel járó magány 

és beilleszkedési nehézségek 

így szintén gyakran eredmé-

nyezhetnek kétlaki életet. 

Nem ritka azonban a más 

jellegű felosztása sem az or-

szágoknak. Tetszés szerint 

alakíthatjuk, hogy melyik 

életterünket melyik ország-

hoz rendeljük hoz-

zá.„Bécsben dolgozom, és a 

munkámon kívül a társadal-

mi élet és a barátaim is 

Ausztriához kötnek. Kéthe-

tente csütörtökön viszont Ma-

gyarországra utazom a hét-

végére, mert a szüleimnek 

szüksége van rám. Ha pedig már Magyarországon vagyok, elintézem a fontosabb orvosi vizsgálato-

kat és bevásárlásokat is, ott ugyanis olcsóbban tudok vásárolni, és jobban ismerem a rendszert”- így 

a harmincas Anna. 

Úgy tűnik tehát, szabadon eldönthetjük, 

hogy életünk mely részét hol éljük. Vagy 

mégsem?  

Lehetnek valamilyen korlátai a kétlaki 

életnek? Anyagi és munkahelyi egyre 

kevésbé. Kisebb földrajzi távolság (értsd 

Ausztria, Németország) esetén szinte 

mindenki megengedheti magának az 

utazási költséget, főleg, ha a magyaror-

szági lakás fenntartása nem őt terheli. 

Multinacionális szervezetek bőkezű 

expatrióta-támogatásai révén pedig ma 

már Európán kívüli országok és Magyar-

ország között sem ritka a lakóhely válto-

gatása. „Én a Bécs-Budapest közötti ingázásommal még kispályásnak számítok a barátaim körében 

–folytatta Anna.  

 

Egy ötven éves barátom például a hét első felében Dubaiban, Dél-Afrikában vagy Moszkvában van. 

Csütörtök esténként pedig hazarepül, hogy aztán vasárnap újra útnak induljon. A hétvégén a csa-
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ládjával lehet, és a munkahelye is jobban jár, 

hogy a drága lakhatási támogatások helyett 

csak a repülőjegyeket és a szállodaköltségeket 

kell fizetniük.” 

Ennek a megoldásnak a népszerűségét 

egyébként a Pricewaterhouse 2012-es felis-

merése is megerősíti, amely szerint a hosszú 

távú nemzetközi kiküldetéseket egyre inkább 

felváltják a pár hónapos, projektalapú és a 

nemzetközi ingázó megbízatások, mert a mo-

bilitásnak ez a modern formája nagyobb ru-

galmasságot biztosít a cégeknek a vállalati 

tehetségek és a vezetőik mozgatásában. A 

kétlaki életmód tehát nem csak a szabadfog-

lalkozásúak és a rugalmas munkaidőben dol-

gozók számára megvalósítható. Egyre széle-

sebb kör számára elérhető ma már korra, 

nemre, családi állapotra és foglalkozásra való 

tekintet nélkül. 

Más, személyes korlátok miatt azonban érde-

mes meggondolni, hogy belevágunk-e a két-

laki nemzetközi életbe. Ennek az életmódnak 

az az egyik veszélye, hogy a lakóhelyünk vál-

togatása miatt nem tudunk teljes mértékben 

jelen lenni a kapcsolatainkban,így azok elsik-

kadhatnak, vagy legalábbis átalakulnak: a la-

zább kötelékek megszűnnek, az igazán fonto-

sak pedig még jobban megszilárdulnak. „A 

dramaturgom egyben a legjobb barátnőm is. 

Lassan négy éve nem élek egy országban vele, 

ez mégsem változtatott semmin, maximum 

többet dolgozunk Skype-on keresztül, és na-

gyon örülünk, ha végre személyesen is láthat-

juk egymást. A külföldi élet egyébként arra is jó 

volt, hogy rájöjjek, mennyit jelent, hogy ilyen 

jófej szüleim és testvéreim vannak.” – mondta 

Panni.És a szeretteink sem tudják mindig biz-

tosan, hogy számíthatnak-e jelenlétünkre egy-

egy összejövetelen. Nagy rugalmasságot és 

áldozatvállalást igényel a nemzetközi kétlaki-

ság a család és a barátok részéről is. A bizony-

talanság érzése ezen kívül megjelent a hova-

tartozásnál is.„Ha akár csak három napra is 

Budapestre utaztam, elkezdtem félni attól, 

hogy elfelejtenek Berlinben. Lesz-e még ott he-

lyem, és egyáltalán, ki vagyok én a városnak?”- 

fejtette ki Panni. 

Az országok váltogatásával járószabadság és 

izgalmasság másik árát pedig az egészségünk 

fizeti meg. A két országban élő emberek az 

idejük nagy részét az utazások megszervezé-

sével, a repülőjegyek és szállások intézésével 

töltik, kis tere nyílik a spontaneitásnak egy 

ilyen életstílusnál. Aki tehát nem szeret utazni 

vagy nem kívánja előre meghatározott menet-

rend szerint élni az életét, jobb, ha nem ezt az 

életformát választja. A kutatások szerint a 

nemzetközi ingázók gyakran panaszkodnak 

nagyfokú stresszről és az életminőségük meg-

romlásáról is, hiszen a repülőn kínált korláto-

zott ételválaszték, az időeltolódások és a ke-

vesebb sportolási lehetőség miatt nehéz az 

egészséges életmód elvei szerint élni. A nem-

zetközi ingázók a megérkezésük utánra nem 

is terveznek semmilyen programot, hanem 

először regenerálják magukat, hogy testben 

és fejben is megérkezzenek. „Az Európán belü-

li utazást még bevállalom, de a kontinensen 

kívül már nem mennék, szerintem az legfeljebb 

a fiataloknak való.”-mondta Károly, amikor az 

utazgatásokkal járó fáradtságról kérdeztük. 

A két országban való élés tehát nem lehetet-

len. Kétségkívül izgalmas és sokszínű, ugyan-

akkor megfelelő hátország és bizonyos fokú 

áldozatvállalás is szükséges hozzá. 


