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Ha
1
 visszatekintünk a XIX. századra, 1846-1890 között 

17 millió, 1891-1920 között további 27 millió ember 

hagyta el Európát. A tengerentúli migrációt azonban az 

első világháború, az azt követő korlátozások,  

majd a gazdasági válság is fékezte. A mai bevándorlók, 

akik munkavállalási, tanulmányi vagy családegyesítési 

célból indulnak útnak, már egy bonyolult és gyakran 

változó feltételrendszerrel találják szemben magukat. 

Európában a II. világháborút követően a migrációs 

folyamatokat egyrészt a politikai döntések – dekolonizáció, áttelepítések – határozták meg, 

másrészt a konjunktúra és befogadó országok új bevándorláspolitikája játszott nagy 

szerepet (Armbruster 1996). Az 1950-es években a gazdasági fellendülés hatására olaszok, 

majd az 1960-as évektől spanyolok, portugálok, görögök, jugoszlávok és törökök vállaltak 

munkát más európai országokban. 

Korunk mozgalmas világában a migrációs jelenségeknek számos formáját és hatását 

fedezhetjük fel. A migrációkutatás területe tudományágak összetett alkalmazásával, 

többféle aspektusból és több szinten megközelíthető vizsgálatoknak nyújt lehetőségeket. 

Már Massey (1999) is a migrációkutatások interdiszciplináris szemléletét hiányolja, és de 

Haas et al. (2016) is hasonló eredményekre jutottak, amikor azt hangsúlyozzák, hogy a 

migráció okait és hatásait feltáró elemzések egymástól függetlenül léteznek. 

Jelen disszertáció a bevándorlás, a bevándorláspolitika és a többszintű kormányzás 

hármasának vizsgálatát mutatja be. Igyekezetem szerint az értekezés kiegészíti az eddigi 

eredményeket, újszerű módszertani megoldásokra mutat rá, illetve kérdésfeltevéseket 

generálhat a regionális tudomány és a migrációkutatás metszéspontjain is. Dolgozatom 

célja ezen felül, hogy új irányokat, lehetőségeket és szempontokat mutasson be. Kísérletet 

teszek arra, hogy a migrációkutatás és a regionális tudomány eredményeit továbbgondolva, 

külföldi tapasztalatok adaptálásával tegyek eleget a tudományos elvárásoknak.  

                                                 
1
 Fortelaan szobra a Bevándorlási Múzeum előtt Adelaide-ben. A szobor a városvezetés és az ausztrál 

kormány támogatásával készült, azoknak a bevándorlóknak az emlékére, akik a nehézségek ellenére 

városokat építettek fel. 

1 Bevezetés 

1.1 A kutatás indíttatása, a témakör jelentősége 

 

Immigrants – Bevándorlók 
1
 

Fotó: Tempelmayr 
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A kutatási kérdések és hipotézisek vizsgálata, a részeredmények összevetése Ausztria 

példáján történik, kiemelve a települési szintre vonatkozó eredményeket,  

tanulságokat (1. ábra).  

 

 

1. ábra  A kutatás dimenziói 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A témaválasztás személyes hátterét egyrészt az adja, hogy Ausztriában történő 

letelepedésem óta magánemberként is naponta érzékelem a migrációval kapcsolatos 

kérdések és kihívások súlyát. Emellett 15 éves, a bevándorláspolitika területén szerzett 

szakmai tapasztalatom is egyértelművé tette választásomat. Izgalmas területnek a 

bevándorlás azonban nem csupán aktualitása miatt vagy személyes okokból számít. 

Kutatási kérdések és vizsgálati módszerek széles tárházát nyújtja. Az európai vonatkozású 

kutatások legszembetűnőbb sajátossága mégis az, hogy nélkülözik az újszerű vagy 

többdimenziós megközelítést (Friedberg – Hunt 2015; Descy 2016). Ez, meglátásom 

szerint,  mind módszertani, mind tartalmi szempontból jellemző a migrációkutatásra. 

Területi megközelítésből a vizsgálatok a nemzeti szintre, illetve a határ menti mobilitásra 

szorítkoznak, és ma már maguk a migrációkutatással foglalkozó kutatóintézetek is a 

többszintű megközelítés hiányát vetik fel (Hahn 2012;  Garcés-Mascarenas, Pennix 2017). 

Települési szinten egy-egy kiemelt város áll a kutatások fókuszában, az OECD is csupán 

2018 nyarán publikálta első, fővárosokkal foglalkozó komparatív tanulmányát. Azonban 

érdekes aspektusnak tartottuk már a kutatás elején a bevándorláspolitika időbeli 
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formálódásának vizsgálatát is, hiszen a stratégiák és az intézkedések maguk is push és 

pull
2
 tényezőként hatnak (Hardi – Patay 2018).  

 

Magyarországnak azonban az elvándorlás jelenségére, okaira, irányíthatóságára is 

figyelnie kell. Az anyaországgal való kapcsolat nem szakad meg teljesen, a kint élők 

továbbadják tapasztalataikat, bővülnek a kapcsolatrendszerek is. Ezt a kevésbé támogatott 

migrációs formák, mint a körkörös, illetve ideiglenes migráció, valamint a transznacionális 

életforma is megkönnyítené, a végleges elszakadással ellentétben (Winters 2002).  

Az – anyagi és nem anyagi – hazautalások révén a kint élők továbbra is hatással vannak a 

küldő országra gazdasági, társadalmi és politikai téren is (Haindorfer 2013).  

Az egyik népszerű célország még mindig Ausztria, noha a 2011-es munkaerőpiaci nyitás a 

félelmek ellenére nem okozott azonnali munkavállalási dömpinget.  

A 2018-as lakcímstatisztikák, tehát a hivatalos adatok szerint Ausztriában 76 ezer magyar 

állampolgár él (20 ezerrel többen, mint 2014-ben) (2. ábra). 

 

 
2 . ábra  magyar állampolgárok Ausztriában (%) (2018) 

Forrás: Statistik Austria alapján saját szerkesztés 

 

Magyarország számára a kérdéskör egyrészt az Európai Uniós háttér, másrészt sajátságos 

migrációs tapasztalata (Pulay 2005) miatt lehet kiemelten fontos. Az utóbbi két évtizedben 

a KSH adatai alapján évente közel 15 ezer külföldi érkezett országunkba, jóllehet, egy 

részük el is hagyja az országot. A mostani menekültügyi válságot tekintve, Ausztriában, 

mely ország migrációs hátterével modellként szolgál dolgozatomban, a menekültként 

kérvényt benyújtók száma 2013 után megkétszereződött (2014: 28 ezer fő). Ez az Unión 

                                                 
2
 Taszító és vonzó tényezők, Ravenstein (1885) mentén 
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belül a 3. helyet jelentette – Magyarország után. A volt szocialista országok migrációs 

képe a történelmi és gazdasági háttérből kifolyólag egyedi jegyeket mutat (Tomka 2008). 

Manssor és Quillin (2006) azonban rámutat, hogy a nyugati célországok migrációs 

tapasztalatát ezen országok mindenképpen átveszik, ha eltérő intenzitással is. Emellett már 

ekkor a kelet-európai és nyugat-ázsiai országok kivándorlási tendenciájára hívják fel a 

figyelmet, ahol a nyugati országok mellett Kelet-Közép-Európa  régiói is szerepet kapnak.  

Az európai folyamatok és sajátosságok vizsgálata nagymértékben hozzájárulhat a további 

magyarországi kutatások, illetve a bevándorláspolitikai megfontolások sikeréhez. Jelen 

kutatási téma Magyarország és a hazai kutatások számára tehát az alábbi kapcsolódási 

pontok miatt érdekes:   

 Ausztria bevándorlási tapasztalata 

 EU migrációpolitikai törekvései, és a vonatkozó politikák elvei 

 Globális folyamatok gyors begyűrűzése 

 A mostani migrációs hullám apropója  

 Az egyéb jogcímen letelepedők jelenléte Magyarországon, különösen a 

szomszédos országokból 

 A határ menti régiók aktuális kutatásai 

 Ausztriában élő magyarok száma, lehetőségei, kapcsolatuk Magyarországgal 

 Hazautalások (materiális és immateriális) 

 A körkörös migráció és a transznacionalizmus szerepe a hosszú távú elvándorlás 

megfékezésében 

 A vonatkozó kihívások, fiskális terhek, túlképzettség, társadalmi konfliktusok 

értelmezése 

A hagyományos struktúrát követve, az elméleti rész után az empirikus kutatás 

részeredményei, összefüggései kerülnek bemutatásra. A nemzeti szintű kutatást és a 

szubnacionális sajátosságok vizsgálatát egy félig strukturált mélyinterjú-sorozat köti össze. 

A hipotézisek kiértékelése, az eredmények és javaslatok bemutatása az utolsó  

fejezeben történik. A következő ábrán a kutatás elméleti és empirikus szakaszait  

vázolom fel (3. ábra). 

 

1.2 A dolgozat felépítése 
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3. ábra A vizsgálat szakaszai 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kutatás 1. fázisa: elméleti rész. A fejezet a vizsgálat fogalomrendszerét, elméleti kereteit, 

tudományos hátterét határozza meg. A fejezet további célja a kutatás pozícionálása, a 

kutatási kérdések és módszerek pontosítása, bővítése. A migrációkutatás alaptételei, 

aktuális kutatásainak kritikája mellett a regionális tudomány is helyet kap, így a többszintű 

kormányzás, a decenralizáció kérdésköre, vagy a fejlődés és a versenyképesség 

értelmezése is.  

A kutatás 2. fázisa: nemzeti szintű empirikus kutatás. Ebben a fejezetben modellként 

alkalmazom Ausztria bevándorláspolitikáját, migrációs helyzetét. A migrációs folyamatok, 

a politika és a kormányzás sajátosságai nemzeti (föderációs) szinten kerülnek elemzésre. A 

részeredmények alapján továbbá az országban élő migrációs hátterű népesség helyzetét 

vizsgálom. A 2. fázis a szakirodalmak alapján megállapított hatások és  kihívások mélyebb 

elemzését, pontosítását is szolgálja. 

A kutatás 3. fázisa: a települési szint irányában folytatom a kutatás bemutatását.  

a) Félig strukturált mélyinterjúk első generációs bevándorlókkal. Elsőként a két 

periódusban készített mélyinterjúk eredményeit ismertetem. A fejezet az eddigi 

eredményeket egészíti ki, illetve a többszintű kormányzás igényét és észlelését vizsgálja. 

b) A második, regionális szint vizsgálata. Az eddig elvégzett kutatások alapján 

született elvárt és új eredmények arra késztettek, hogy értekezésemet egy újabb fejezettel 

egészítsem ki. Itt a tartományok prioritásait, szerepük alakulását elemeztem. 
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Tudományos háttér, elméletek összevetése  

Nemzeti szintű empirikus kutatás fejezetei 

Terepkutatás, mélyinterjú bevándorlókkal 

A tartományok szerepének feltárása 

 A települési önkormányzatok vizsgálata 

1. fázis 

2. fázis 

3. fázis 
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c) Települési szintű kutatás, mely a helyi bevándorláspolitika lehetőségeinek és 

megvalósulásának vizsgálatát vezeti le. A főváros, Bécs sajátosságai e fejezet végén 

kerülnek bemutatásra. 

A következő felsorolás az értekezésben használt alapvető kifejezések magyarázatát 

tartalmazza. Ezek, véleményem szerint, egyrészt többféle értelmezésben fordulnak elő akár 

a tudományos életben, akár mindennapjainkban, másrészt pontos meghatározásuk a kutatás 

hátterének és eredményeinek jobb megértését segíti. 

külföldi személy  

a jogszabályokban szereplő „idegen”, illetve a politikai kommunikációban használatos 

„nem osztrák” fogalom szinonimája: nem rendelkezik a fogadó ország állampolgárságával 

- ebbe a halmazba tartoznak a kutatásokban a hontalanok is  

migráns  

a migráció megvalósítója, letelepedési célra és az aktuális állampolgárságára való tekintet 

nélkül – dolgozatomban a „bevándorló” szinonimája, ha használata egyértelmű 

migrációs háttérrel rendelkező személy  

az a személy, akinek szülei mindketten külföldön születtek
3
 

első generációs bevándorló  

saját maga bevándorolt, külföldi származású személy, akkor is, ha időközben 

állampolgárságot szerzett 

uniós állampolgár  

egy uniós tagország állampolgára, ideértve az EGT-t, ill. Svájcot is 

3. ország állampolgára   

nem egy uniós vagy EGT-tagország, és nem Svájc állampolgára  

területi versenyképesség 

kutatásomban: magas jövedelem, melyből a térség (település) minden  szereplője részesül, 

magas életszínvonal, valamint a térség céljainak megfelelő szereplőket vonzó képesség   

jól-lét  

kutatásomban a fogalom a következő kérdéskörök pozitív megítélésére vonatkozik: 

társadalmi integráció (társadalmi és politikai befogadás, részvétel), egészség (fizikai és 

lelki, illetve az ellátáshoz való hozzájutás), biztonság (közbiztonság, élhető környezet és 

lakhatás, jövőkép) 

                                                 
3
 fogalomnak mind a hatások értelmezésekor, mind a politikai reakciók kiértékelésekor jelentősége van 

1.3 Fogalommeghatározások 
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Fontosnak tartom azonban kiemelni, hogy a regionális tudomány egyes definícióinak 

bemutatása, a migrációkutatás fogalmainak összevetése a tudományos munka részét 

képezték. A vándorlási folyamatokkal és a bevándorláspolitikával kapcsolatos 

meghatározásokat az elméleti rész első felében rendszerezem. A fejlődés, a 

versenyképesség, valamint a többszintű kormányzás kérdésköreinek migrációpolitikai 

szempontú bemutatása az 5. fejezet oldalain történik. 

 

Ahogy a bevezetésben is kifejtettem, jelen disszertáció a bevándorlás, a 

bevándorláspolitika és a települési szint szerepének vizsgálatát mutatja be. Modellként 

alkalmazom Ausztria helyzetét, annak migrációs tapasztalatait nemzeti és szubnacionális 

kormányzati szinten.  Ez lehetőséget ad arra, hogy több dimenzióból valósítsam meg a 

migrációs struktúrák és reakciók értelmezését, tanulságait. Alapvetően 2015-ös adatokkal 

dolgoztam, majd 2000 és 2015 között az idősoros vizsgálatoknál, illetve, ahol szükséges 

volt, kiterjesztettem a horizontot 1960-tól 2018-ig (4. ábra). 

Mind az elméleti, mind az empirikus feladatok során igyekeztem három a fő vizsgálati 

aspektust integráltam kezelni. 

 A bevándorlás alakulása, hatásai és a nemzeti bevándorláspolitika metszéspontja 

 A bevándorlás témakörének szubnacionális vetülete 

 A többszintű kormányzás megjelenése, tanulságai  

 

Az egyes vizsgálati fázisok outputjait tehát nem csupán önmagukban, hanem egymás 

viszonylatában is értelmeztem. Ezeket az eredmények végső kiértékelésében a 

metszéspontok köré rendeztem  (5. ábra). 

 

2 Kutatás tárgya és hipotézisei, a vizsgálat módszertana 

2.1 A kutatás tárgya 
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4. ábra   A kutatási dimenziók hármasa 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A vizsgálat tárgyát képező szakirodalmak feldolgozása az empirikus kutatás 

megtervezésének és kiértékelésének hátterét nyújtja. Az elméleti rész tehát a kutatásom 

szempontjából lényeges tudományos eredményeket tartalmazza, illetve a migrációkutatás, 

a politikai-intézményi tárgyú vizsgálatok, illetve a regionális tudomány tételeinek 

összevetését. Ezzel párhuzamosan a módszertanra vonatkozó eredményeket is vizsgáltam.  

Az empirikus kutatást, melyben Ausztriát vizsgáltam, következő témakörök képezik:  

 A mai bevándorláspolitika jellemzése, Európán belüli pozícionálása (2000 után) 

 A mai osztrák migrációs struktúra történeti összefüggései (1960 után) 

 Versenyképességi hatások, a migrációs hátterű népesség helyzete (azaz a 

kihívásokat a migráns és a nem migráns lakosság életminőségének vizsgálatával 

tárom fel): 

 Demográfia 

 A jövedelmek alakulása 

 Munkaerőpiaci kihívások, ideértve az önfoglalkoztatókat/KKV-kat is 

 Iskolázottság, tudás, képességek 

 A jól-lét kérdései: egészség, biztonság, társadalmi- és politikai integráció, 

területi szegregáció 

 A bevándorló réteg összetétele, térbeli koncentrációja és ennek jelentősége 

 A kihívások és a helyi bevándorláspolitika szubjektív értékelése első generációs 

bevándorlók körében (az előző eredmények alapján) 

 A helyi bevándorláspolitika vizsgálata  

 Regionális környezet (tartományok vizsgálata) 

 A vizsgálatba bevont települési önkormányzatok  

Bevándorlás alakulása, 
kihívások 

Térbeliség jelentősége 
Kormányzati válaszok, 

sajátosságok 

metszéspont 2 

metszéspont 3 

metszéspont 1 
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Az értekezés mind az uniós állampolgárok, mind a 3. országhoz tartozó (nem uniós) 

állampolgárok, valamint az ezekből az országokból származó migránsok helyzetét 

tárgyalja. A migráció kulcsszava a mozgás. Fontosnak tartom azonban kiemelni, hogy a 

migráció vizsgálata során nem zárhatjuk ki a második generációs migránsokat, azaz a már 

Ausztriában született külföldi vagy osztrák állampolgárokat. Nem zártam ki a menekültek, 

menedéket kérők csoportját, noha a kutatás nem a mai menekültügyi kérdésekre vagy az 

illegális tartózkodás következményeire fókuszál. Az elemzés szükség esetén kiemeli a 

legális/illegális bevándorló, letelepedési/menekültügyi jogi környezet stb. különbségeit. 

Ebben a dolgozatban nem arra keresem a választ, hogy a migráció miképpen hat a küldő 

ország fejlődésére, pedig az Európai Unió a bevándorlást és az integráció folyamatát 

háromszereplős kihívásként kezeli (EC 2011). A dolgozatnak ezen felül nem célja a belső 

vándorlási folyamatok törvényszerűségeinek vizsgálata. 

 

Kutatási kérdéseimet a kutatás céljainak megfelelően fogalmaztam meg a kutatás 

tárgyának lehatárolása után, azaz mind tartalmi, mind módszertani szempontból 

igyekeztem új vagy komplementer eredményekkel szolgálni. Kutatási kérdéseim a 

következők voltak:  

 A bevándorlás alakulása  

Milyen vándorlási folyamatok mentén alakult ki a mai társadalmi szerkezet 

Ausztriában? Hogyan tudjuk e folyamatok hatásait rendszerezni és a fő 

kihívásokat kiemelni?  

 A bevándorláspolitika 

Hogyan tárható fel és értékelhető a bevándorláspolitika szerepe, 

eszközrendszere, illetve annak fejlődése? Hogyan pozícionálható ennek 

függvényében Ausztria mint a kutatás modellje Európa viszonylatában? 

 A regionalitás szerepe 

Van-e jelentősége a szubnacionális vizsgálatoknak? Milyen gyakorlati szerepük 

van a kormányzati szinteknek? Lehetséges-e a területi sajátosságok ellenére 

átfogó következtetéseket és tanulságokat levonni a bevándorláspolitika 

számára?  

 

2.2 A kutatás kérdései és hipotézisei 
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Kutatási kérdéseim alapján feltételezéseim közül négy olyan végső hipotézist definiáltam, 

melyek a fenti kérdéskörök együttes értelmezését igénylik, és amelyek kutatásom fő 

hangsúlyát jelentik. 

H1:  

Az Európai Uniós törekvések és a tudomány aktuális eredményei ellenére az 

osztrák föderációs bevándorláspolitikában a mai napig a világrendszer-elmélet 

tükröződik vissza.  

 

H2: 

A többszintű kormányzás mentén megvalósuló, integrált szemléletű bevándorlás-

politika kellő felkészültséget biztosít a vándorlási folyamatok irányításában és a 

hatások kezelésében. 

 

H3: 

A regionális szint  koordináló szerepével jelentős mértékben hozzájárul a 

települési szintű bevándorláspolitika kialakításához, hatékonyságának 

növeléséhez. 

 

H4:  

A migrációs háttérrel rendelkező népesség összetétele és a területi 

versenyképesség alakulása között kimutatható összefüggés van, ennek 

következményeként Ausztriában a mai települési szintű bevándorláspolitika 

struktúrájában erősen differenciált. 

 

A kutatás doktori tanulmányaimat végigkísérte. Az adatok feltárása a kutatás jelentős 

idejét lefedte, hiszen az adatgyűjtés gyakran nehézségekbe ütközött, mind az elsődleges 

(dokumentumok, jogforrások, interjúk, megfigyelések), mind a másodlagos (helyi 

vonatkozású változók) adatokat illetően. Az alkalmazott vizsgálati módszereket 

igyekeztem a következő célok és kritériumok mentén összeállítani:  

 A hipotézisek vizsgálatához rendelt módszertan a kutatás céljának és tartalmának 

megfelelő struktúrát mutat 

2.3 Az alkalmazott módszertan 
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 A téma új szempontú megközelítését is szolgálja 

 A módszerek kombinációja a részeredmények ellenőrzését biztosítja 

 Lehetőséget ad a bevándorlók szempontjainak figyelembevételére  

 

A kutatási kérdések megválaszolásában, a hipotézisek kiértékelésében a tudományos háttér 

vizsgálata ugyanúgy segítségemre volt (3-5. fejezet), mint az empirikus kutatás 

részeredményei (6-10. fejezet). Dolgozatom tehát módszertani szempontból egyszerre 

szakirodalmak és jogforrások feldolgozásának, valamint kvalitatív és kvantitatív elemzések 

ütköztetésének az eredménye. 

 

A tudományos háttér feldolgozása: 

A bevándorlás kutatása esetén feltételezhető, hogy a migrációkutatás alapelméletei, 

eredményei, módszertani tapasztalatai meghatározóak. A vizsgálat ezen felül a regionális 

tudomány egyes kiemelt megállapításait, összefüggéseit, elemzési módszereit is segítségül 

hívja.  A fejlődés, a versenyképesség, valamint a többszintű kormányzás kérdésköreinek 

migrációpolitikai szempontú bemutatása az 5. fejezet oldalain történik. A kutatási kérdések 

megválaszolásához ugyanakkor a jog- és a politikatudomány, adott esetben a földrajz, a 

szociológia egyes területeinek ismerete is szükségszerű.  

 

A kutatás során felhasznált statisztikai adatok:  

Stock jellegű mutatók számolása esetén a 2015-ös adatokat vettem alapul (2015. január 1. 

vagy éves átlag). 2015 kijelölésének indokai összetettek:  

- A menekültügyi válsággal kapcsolatos adatok a statisztikákban 2015-ben már 

megjelentek, de a következő évekre nyomta rá erősebben bélyegét.  

- Befejeződött az EU bővítése (2013), illetve az ehhez kapcsolódó 

törvénymódosítások sorozata, de a migrációs roham is. 

- Életbe lépett a településszerkezeti reform, melynek során a települési 

önkormányzatok száma 2.354-ről 2.100-re csökkent. 

Bizonyos tartalmakat azonban idősorosan is elemeztem 2000 és 2015 között. Kiegészítő 

vizsgálatokra is sor került (2000 előtti vagy 2015 utáni időszak) egyrészt a változások 

érzékeltetése, másrészt az aktualitás igénye miatt. A legfőbb adatforrások: az OECD és 

Eurostat táblái, az osztrák statisztikai hivatal (Statistik Austria), valamint a minisztériumok 

statisztikái, a vizsgált tartományok és települések elérhető adatállományai.  
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A leíró statisztikákon felül egy tanulmányom eredménye is rövid bemutatásra kerül: 

faktoranalízis segítségével vizsgálom egyrészt a térbeli koncentráció, másrészt a 

bevándorlás körülményeinek jelentőségét. A következtetések az eddigi eredmények 

megerősítését, illetve a következő kutatási lépések előkészítését szolgálják.  

 

Komparatív jellegű vizsgálati fázis: 

Az európai országok migrációs adatai és dokumentumai alapján, illetve meglévő 

tanulmányok figyelembevételével történt az európai bevándorlási helyzet és a 

bevándorláspolitikák alakulásának összevetése. Az összehasonlító vizsgálat célja Ausztria 

pozícionálása, valamint a sarkalatos pontok kiemelése volt.  

Szubnacionális szinten tartományi és települési szintű bevándorláspolitikai és fejlesztési 

dokumentumokat vizsgáltam. Felhasználtam továbbá a szervezeti és működési 

szabályzatokat, és a hivatalos honlapok információit is. A kilenc tartomány mellett a nyolc 

tartományi főváros (itt már Bécsen kívül), további nyolc, bevándorlási hivatallal 

rendelkező város, illetve további nyolc egyéb város szerepét, törekvéseit, intézkedéseit 

vetettem össze, esetenként kitérve a környező településekre is.  

 

A dokumentumelemzés módszere: 

Az elemzés alapját részben az általam már ismert, részben felkutatott törvények, 

egyezmények, fejlesztési dokumentumok, bevándorláspolitikai koncepciók és jelentések 

értelmezése képezi. A kormányzatok és érdekképviseletek hivatalos internetes oldalai 

szintén értékelhető információval szolgáltak a kutatás időszakában (2014-2018). Az 

eredményeket folyamatosan összevetettem az eddigi tudományos megállapításokkal. A 

dokumentumelemzés révén született meg a kutatásom hátterét képező 1. sz. melléklet is, az 

Európai Unió törekvéseinek értelmezése.  

 

Félig strukturált mélyinterjúk első generációs bevándorlókkal 

A mélyinterjúk bevonását (34 fő) az eredmények kiértékelésébe nem csupán izgalmasnak 

találtam, de a hitelesség végett is szükségesnek éreztem. Az első körben 2016 tavaszán, 

Bécsben, illetve a nyolc tartományi főváros bevándorlási és integrációs főosztályain, 

összesen tizennyolc első generációs bevándorlóval készültek mélyinterjúk. Szeptemberben 

folytatódtak a beszélgetések további tizenhat személlyel, egy-egy olyan tartományi 

településen, ahol a bevándorlás nagy szerepet játszik. Újdonságot jelent itt a közigazgatás 

feladatainak észlelése, értékelése. A rétegzett mintavétel során heterogén csoportot 
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kaptam, nem valószínűségi, hanem önkényes, tehát célirányos mintavételi módszerrel, 

kiemelt migrációs kategóriák reprezentánsaival. Esetemben, a vizsgált témakörből 

kifolyólag, a válaszadási arány és a minta elérhetősége is magas. 

Segítséget jelentett másrészt a terepkutatás, a fizikai megfigyelés lehetősége nem csupán a 

mélyinterjúk során, hanem több éves szakmai aktivitásom alatt is. Itt ki kell emelnem 

szakmai tapasztalataim, szakértőkkel folytatott beszélgetéseim újrarendszerezését is.  

 

 

A fejezet a migrációval kapcsolatos definíciók értelmezésére vállalkozik. A fogalmak 

rendszerezése nem csupán a klasszikusnak számító migrációs elméletek és az aktuális 

kutatások eredményeinek jobb megértését szolgálja, de a kutatás empirikus részének 

bázisát is adja. Ahogyan más kutatási területeken is, a bevándorlással kapcsolatos 

vizsgálatokban az alapvető módszertani kérdések gyakran vita tárgyát képezik – már az 

olyan alapkérdések is, mint az adatok rendelkezésre állása, egységessége, az adatgyűjtés és 

feldolgozás témaköre, vagy az adatok kiértékelése (Longhi et al. 2005, Van der 

Mensbrugghe, Roland-Holst 2009), de a primer kutatás módszertani tapasztalatai 

hiányosak (Vargas-Silva 2012). Ebből kifolyólag a definíciók értelmezése is sokrétű lehet, 

noha a pontatlan fogalomhasználat mögött nem egyszer a migrációs jelenségek tudatosan 

elnagyolt vagy félreértelmezhető interpretációja áll.  

A migráció és annak megvalósítói 

A migráció latin eredetű szó, jelentése mozgás, vándorlás (migrare = költözik, vándorol). 

A római jogban a ius migrandi pozitív értelmet kapott, és a letelepedési jogot, és egyúttal a 

római polgárjog (civitas Romana) megszerzésének lehetőségét jelentette. Később ennek 

értelmezése azonban negatív irányba fordult, azaz az elköltözés a polgárjog elvesztésével 

járt együtt, és a személy idegenné vált (peregrinus) (Hautzinger et al. 2014).  

Borjas, kinek eredményeit szinte minden migrációkutató idézi, meghatározása szerint 

földrajzi helyváltoztatást jelent (2001). Kobolka és Rédei (2003) a népességmozgás 

kifejezéssel, valamint időtáv szerinti besorolás alapján határozza meg (rövid, huzamos, 

végleges). Cseresnyés olyan, település– vagy országhatárokat átlépő vándorlásról beszél, 

melyek hátterében kényszer és önkéntes szándék is állhat (1996). A KSH (2015) 

3 A migrációkutatás definíciói, tételei és irányai 

3.1 A migrációval kapcsolatos fogalmak összevetése  
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definíciója szerint állandó belföldi vándorlásról akkor lehet szó, ha a vándorló lakóhelyét 

elhagyva, más településen lévő lakást jelöl meg lakóhelyéül.  

A migráció típusainak számos felosztása ismeretes attól függően, hogy mely szakirodalmat 

dolgozunk fel, vagy hétköznapi értelemben beszélünk róla (például a külföldön született 

gyermek más értelemben része a népesség mobilitásának, mint az a munkavállaló, aki 

állandó lakhelyét nem adja fel, viszont az év túlnyomó részét más régióban tölti).  

A migráció megfogalmazása úgy foglalható össze, mint az emberiség olyan térbeli 

mozgása, mely nem kizárólag közigazgatási, de társadalmi (például kulturális) határvonal 

átlépésével jár, illetve az e határvonalon túli hosszabb távú ott tartózkodást feltételezi. A 

fogalom értelmezése és jellemzése azonban az alkalmazott tudományágtól függ. A 

migrációt így tehát ma már nem csupán térbelisége határozza meg, hanem megjelenési 

formái, a folytonosan alakuló környezet, valamint az ezekből táplálkozó víziók és döntések 

is. Ugyanakkor a migráció fajtái is mind hatnak egymásra: az egyik dimenzióban szerzett 

tapasztalatok a másikra is kihatnak, a mobilitási készség fejleszthető (Mayer 2013). 

 

életvitelszerű tartózkodás egy idegen országban, vagy ebből a célból 

történő beutazás, ezen belül: 

 

a) természetes személyek nemzetközi mozgása a turista célú tartózkodást 

meghaladó vagy végleges letelepedési céllal –  például munkavállalás, 

családegyesítés, tanulmányok, menekült státusz 

 

b) az életvitel feltételeinek egy idegen országban való létrejötte, átvitele 

– például gyermekszületés egy külföldi családban, az állampolgárság 

elvesztése
4
, vagy olyan, határon túli ingázás és szezonális munkavállalás, 

mely gyakorlatilag két állandó lakhelyet jelent 

5. ábra   A nemzetközi migráció definiálása 

Forrás: saját kutatás 

Összefoglalóan a migráció fogalma alatt a lakóhely tartós elhagyását értem, ami a 

településhatár és/vagy államhatár átlépésével jár. Az általam feldolgozott, a következőkben 

                                                 
4
 Erről olvashatunk az utóbbi időben a sajtóban, a török-német és török-osztrák állampolgárokkal 

kapcsolatosan – a jelenség azonban nem új, hiszen a nem jogszerűen használt kettős állampolgárságtól való 

megfosztás (ex lege) évtizedek óta ismeretes a gyakorlatban 
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bemutatott szakirodalmak, valamint a jogszabályi kereteket alapul véve a nemzetközi 

migráció fogalma alatt a következőt értem (5. ábra): 

A következő, a migrációval kapcsolatosan gyakran felmerülő fogalmakat szintén e 

fejezetben tartom fontosnak meghatározni. Értelmezésük az ENSZ (UNECE)  

2015-es ajánlása
5
, illetve az általam közelebbről vizsgált ország, Ausztria jogszabályai 

alapján történt.  

1. táblázat   A bevándorláspolitika legfontosabb definíciói 

külföldi személy  

a jogszabályokban szereplő „idegen”, illetve a politikai kommunikációban 

használatos „nem osztrák” fogalom szinonimája: nem rendelkezik a fogadó ország 

állampolgárságával - ebbe a halmazba tartoznak a kutatásokban a hontalanok is  

migráns  

a migráció megvalósítója, letelepedési célra és az aktuális állampolgárságára való 

tekintet nélkül – dolgozatomban a „bevándorló” szinonimája, ha használata 

egyértelmű 

migrációs háttérrel rendelkező személy  

az a személy, akinek szülei mindketten külföldön születtek
6
 

első generációs bevándorló  

saját maga bevándorolt, külföldi származású személy, akkor is, ha időközben 

állampolgárságot szerzett 

második generációs bevándorló  

az országban született, de külföldi származású szülők gyermeke 

3. ország állampolgára   

nem egy uniós vagy EGT-tagország, és nem Svájc állampolgára  

kettős állampolgár  

két külföldi, vagy a fogadó ország állampolgárságával is rendelkező személy
7
, ez 

utóbbi esetben a külföldi állampolgárság sem a bevándorlási statisztikákban, sem a 

hatóságok előtt nem játszik szerepet 

Forrás: saját összeállítás a joggyakorlat, ill. az ENSZ meghatározása alapján 

 

                                                 
5
 Az osztrák statisztikai hivatal, illetve a kutatások is ezt a definíciót alkalmazzák 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf  
6
 fogalomnak mind a hatások értelmezésekor, mind a politikai reakciók kiértékelésekor jelentősége van 

7
 mindkét (vagy három) állampolgárság megszerzése, illetve megtartása a szigorú feltételrendszerű 

államokban nem egyszerű 
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Az egyes tipológiák magyarázatát a következő táblázatban foglaltam össze Ravenstein 

(1972), Treibel (2011), Jeney (2013) elmélete, illetve a migrációhoz kapcsolódó jogi 

előírásokban szereplő klasszifikációk alapján, ugyanis a vándorlást mint globális jelenséget 

is többféle aspektusból vizsgálja a szakirodalom (2. táblázat).  

2. táblázat   A vándorlási folyamatok fontosabb kategóriái 

terület szerint  belső  

 nemzetközi 

irány szerint  bevándorlás 

 kivándorlás 

 tranzit-migráció 

 visszavándorlás 

időtáv alapján  ideiglenes tartózkodás 

 átmeneti letelepedés 

 huzamos 

 végleges letelepedés 

mérete szerint  egyéni 

 csoportos / láncszerű 

 tömeges 

döntés alapján  önkéntes 

 kényszerített (külső kényszer) 

 kényszerített (belső kényszer) 

elvárás alapján  konzervatív  

 innovatív  

jogállás szerint  legális  

 nem legális / megtűrt 

 illegális 

jogi csatorna alapján  belépés, tartózkodás, vízumügyek 

 bevándorlás és letelepedés 

 menekültügy 

 diplomáciai eljárások 

statisztikailag  regisztrált (belépési, 

bevándorlási, foglalkoztatási, 

lakcímstatisztikák) 

 nem regisztrált 

Forrás: saját összeállítás a jogszabályok, ill. Ravenstein (1885), Treibel (2011) 

és Jeney (2013) alapján 

 

A nemzetközi statisztikai gyakorlatban, különösen a migrációval frissen találkozók által 

készített tanulmányokban két ismérv használata preferált: a külföldön születettek, illetve a 
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külföldi lakosság száma és aránya. A politika is szívesen alkalmazza ezeket a 

meghatározásokat és mutatószámokat törekvései igazolására. Emellett bevándorlóként 

vagy migránsként azokat az újonnan érkezőket értik legtöbbször ezek a tanulmányok, akik 

legalább 3 hónapnál (vagy 6 hónapnál, országtól függően) tovább maradnak a fogadó 

országban, tehát már nem számítanak turistának, de nem biztos, hogy 12 hónap után mit 

terveznek: visszatérnek, továbbállnak vagy maradnak végleges letelepedőként (Kováts 

2014). Az ENSZ (2011) úgy definiálja a migráns személyt, aki több évet tartózkodik 

külföldön, meghatározása mégis ellentmondásos, mert tartalmaz olyan kategóriát is, amely 

az ideiglenes migrációról szól – időmeghatározás nélkül. Ezen kívül fő tipológiái a 

legálisan érkező, vagy dokumentált migráns, az illegálisan érkező migráns, a képzett 

bevándorló, illetve a gazdasági migráns. A jogi státusz és a tartózkodás bejelentett céljának 

(pl. tanulóként egy EU-tagállamból vagy házastársként egy 3. országból érkező, vagy 

esetleg egy hontalan személy) definiálása, illetve a fogalmak részletesebb felbontása ritkán 

fordulnak elő a kutatások eszköztárában, noha ezek tükrében a migrációs tartalmak 

elemzése további részeredményekhez vezetnek. Ilyen jellemzők például a letelepedés okai, 

háttere, célja, a letelepedő személy képzettsége, képességei. Különösen a munkaerőpiaccal 

kapcsolatos elemzések során fontosak ezek a kérdések, hiszen nem minden bevándorló 

számít potenciális munkaerőnek, azaz nem minden migráns 15 és 65 év közötti, 

munkaképes, munkavállalási szándékkal érkezik, úgy, hogy erre a jogi lehetőségei is 

megvannak.  

 

A migrációkutatás szakirodalma túlnyomó részt különbséget tesz a diaszpóra és a 

kisebbség vagy elismert népcsoport fogalma között, mind társadalomtudományi, mind 

politikai kontextusban. Portes (1997) világrendszer-elméleten nyugvó magyarázata mentén 

a diaszpórák tagjai azok a migráns csoportok, akik transznacionális közösségként 

határozhatók meg. Egyrészt gazdasági és társadalmi befolyással bírnak a hátrahagyott 

országban, másrészt az információáramlás szereplői, közvetítői is. Mobilitásukkal 

ugyanakkor a tőke érdekét, a tőke globalizációját szolgálják. Lyons és Mandaville (2008) 

kritériumként szintén a vándorlási folyamatokról beszél a diaszpórakutatás, illetve a 

diaszpóra-politika kapcsán. Az etnikai csoportok statisztikai vagy politikai 

megfogalmazásban a származási ország mentén határolhatók le, Weber (1972) azonban az 

összetartozás érzését hangsúlyozza – attól függetlenül, hogy a közös eredet bizonyítható-e.  

Az integrációval foglalkozó politikai dokumentumok közösség (community) kifejezést 

használják, közös nevezőre hozva a származás alapú meghatározást, az érzelmeken nyugvó 
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vagy értékrendbeli azonosulást. A magyar szakirodalom egy része bevándorláspolitikai, 

mások emigráció-történeti szempontból tárgyalják a kint élők, a diaszpórák helyzetét 

(Hermann 2015). A másik, esetenként alkalmazott felfogás ugyanakkor minden, határon 

túl élő kisebbséget diaszpórának tekint függetlenül attól, hogy a kisebbségi helyzet 

elvándorlás vagy világpolitikai döntések mentén alakult ki. Sik (2013) szintén rámutat, 

hogy hazánkban a határon túl élők diaszpóraként való megítélése a hétköznapokban, de a 

politika terén is kétféleképpen értelmezhető: az általános nézet szerint a diaszpóra a 

migráció eredményeként jön létre, ennek alapján például a Kárpát-medence határon túli 

magyarsága nem lehet az, ők kisebbségi vagy nemzetiségi társadalom. Sik amellett foglal 

azonban állást, hogy a diaszpórák kialakulásában a migráció kulcsszerepet játszik, azaz a 

migrációs elem hiányában nem beszélhetünk diaszpórákról. 

Kutatásom szempontjából (noha a vizsgálat nem a migrációs jelenségek okait elemzi) 

fontosnak tartottam a modellek összevetését, rendszerezését – a fejezet célja tehát 

megérteni a vándorlási folyamatok motivációit és főbb jellemzőit.  

Hárs (1992) ezen elméleteket a munkaerőpiac aspektusából foglalta rendszerbe, így hat 

csoportot alakított ki: behaviorista (taszítás és vonzás, neoklasszikus modellek), történeti 

strukturális modellek, szekunder munkaerőpiacok, bevándorló enklávék, immigráns 

foglalkoztatási alternatívák, informális hálózatok.  

A nemzetközi migrációnak nincs egységes elmélete. Az elméletek azonban a 

tudományágak felől is megközelíthetők, ahogy a következő ábra mutatja (3. táblázat).  

 

3. táblázat   A fontosabb elméletek rendszerezése a tudományágak szerint  

Szociológia 
Közgazdaságtan 

makro- / mikro- 

Földrajz-

tudomány 
Átfogó 

-Hálózatok 

-Társadalmi t.  

-Push-pull (1) 

-Transz- 

nacionális terek 

-Neoklasszikus  

-Keynes-i 

-Duális piac 

-Neoklasszikus  

-Humán t.  

-Ùj közgazd. 

-Gravitációs 

-Àtmenetek 

-Intézmény rsz. 

-Migrációs rsz. 

-Világrendszer 

-Kumulatív o. 

Forrás: Zlotnik (1998) és Kupiszewski (2002) besorolása mentén saját szerkesztés 

Ravenstein „push-pull“ alapmodellje  

3.2  A migrációkutatás alapmodelljei 
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A migrációkutatás egyik népszerű területe a városkutatás, a faluról városba történő 

vándorlási folyamatok vizsgálata. Ravenstein (1885) push-pull (taszítás-vonzás) modellje, 

amelyre a nemzetközi migrációval foglalkozó kutatások szinte kivétel nélkül hivatkoznak, 

kezdetben tulajdonképpen szintén a belső társadalmi mozgások vizsgálatáról szólt. 

Ravenstein ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a belső és a nemzetközi migráció között nincs 

különbség. Alaptétele, hogy a vándorlási folyamatok okai gazdasági jellegűek, a 

döntésekben azonban egyéb külső körülmény is szerepet játszik. E további megállapítások: 

fejlett vagy gyorsan fejlődő centrumok vonzereje, a technikai fejlődés pl. közlekedés 

hatása, az elvándoroltak helyébe újak vándorolnak, egyéni életkörülmények befolyása 

(család, vagyon, nemek). Már Ravenstein is rámutatott arra a folyamatra, amikor az 

elvándorlás fokozatosan történik, először (mintegy gyakorlásként) kis távolságra, majd 

később új lehetőségek után kutatva. Sassen ezt a jelenséget a gazdasági és életviteli 

körülmények megváltozásával magyarázza (1998), a Lengyel-Rechnitzer szerzőpáros 

pedig „hadtápmigráció“ néven említi (2004:203). Ravenstein vizsgálatának másik fontos, a 

jövőbeli modellekre is kiható eredménye, hogy két település (ország, régió) közötti 

migráció nagysága függ a népességszámtól és a távolságtól is.  

A másik alaptétel, a távolság és tömeg erős hatása a vándorlási folyamatokra, azonban már 

1946-ben, Zipf modelljében megjelenik. Eszerint a vándorlás intenzitása a távolsággal 

fordítottan arányos. Stewart (1948) a demográfiai viselkedés törvényszerűségeit kereste e 

modell segítségével. Képlete mentén egy nagyobb városba törvényszerű vonzás hatására 

vándorolnak a tömegek. Bramhall (1960), továbbdolgozván a távolság-tömeg 

kapcsolatrendszerén alapuló modellt, e két fő faktor mellett már további változókat is 

beépített a modellbe (pl. más modellek eredményei). E gravitációs modell ismerete a 

bevándorlók területi koncentrációja végett is szükségszerű, alkalmazása a 

migrációkutatásban azonban, úgy vélem, nem a legjelentősebb terület, hiszen a fenti 

tényezők mind erős hatással vannak a vándorlási folyamatokra. 

Lewis alapelmélete  

Lewis modelljét a szakirodalmi összefoglalások a többi, ehhez kapcsolható tételektől külön 

említik (például Massey et al. 1993, Hárs 1993), pedig alapelmélete a szegmentált 

gazdaság és munkaerőpiac, illetve a neoklasszikus makrogazdasági elméletekben tovább 

él. A makrogazdasági alapú megközelítések először az 1950-es években jelentek meg 

Lewis révén (1954). Tételében a gazdasági szerkezet duális jellegű, és a munkaerő-

mobilitás alapját e két szektor közötti munkaerőpiaci különbségek alkotják. Az oktatásban 
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az iparosítás fejlesztésének, és a felesleges munkaerő alkalmazásának lehetőségét látta, 

tehát már itt megjelenik az oktatás, mint az emberi tőkében való befektetés. Másrészről 

kiemeli (előkészítve a duális munkaerőpiac tételét) a képzetlen munkaerő szerepét annak 

kompatibilitásával, helyettesíthetőségével. Bírálói szerint azonban e modell túlságosan 

leegyszerűsíti a gazdaság szerkezetét, és nem veszi figyelembe például a bérek további 

alakulását (Schultz 1964). A modell szerint a migráció alapja a munkalehetőség és a 

bérkülönbség – az elméletet a Harris és Todaro páros finomította azzal, hogy beiktatta az 

információt mint alaptényezőt (1969). Piore elmélete szerint (1979) a fejlett országok 

gazdasági struktúrája duális rendszerű, és ez elsősorban az alacsony bérezésű, képzetlen 

vagy alacsonyan képzett munkaerőt vonzza, de a speciális képességekkel, vagy magas fokú 

képzettséggel rendelkező bevándorlók is megtalálják lehetőségeiket. A bérezésen kívül a 

primer szektorba azon munkalehetőségek tartoznak, ahol magas a karrierépítés, 

megbecsülés, továbbképzés lehetősége. Piore később 1995-ben ezt a szektort további 2 

részre bontotta, bár az elmélet továbbra is duális piacként él. A szekunder szektor pedig a 

rossz bérezés mellett instabilitással, diszkriminációval, alacsony megbecsüléssel jár.   

A neoklasszikus mikrogazdasági modell és kapcsolódó elméletei 

A humán tőke áll itt fókuszban. A neoklasszikusok, de a behavioristák közé is sorolható 

(Bach, Schraml 1982), hiszen mind a push-pull faktorokat, mind a hasznosságot 

figyelembe veszi. A modell szerint az egyén költség-haszon elemzés alapján dönt a 

migráció mellett, a bérkülönbség még mindig nagy szerepet játszik, azonban az egyén több 

tényezőt is figyelembe veszi a munkaerőpiaci viszonyokon kívül. Ezek a migráció iránya, 

időtartama, az anyagi és szellemi befektetés nagysága, pszichológiai terhek – és ehhez 

hasonlóan a várható hozamok. Mivel a döntés összetett, humán tőke egyes ismérvei, az 

emberi tulajdonságok növelik a mozgás megvalósulásának valószínűségét a nemzetközi 

kereslet keretei között: iskolázottság, nyelvtudás, rugalmasság, de a családi és vagyoni 

háttér is (Rédei 2007). Ugyanakkor e modell szintén figyelmen kívül hagyja más piacok 

esetleges hatásait. Még mindig a munkaerőpiac és a népességeloszlás általi költségek és 

hasznok állnak a döntések hátterében (Borjas 1993), és így a vándorlás egyfajta allokációs 

szerepet is ellát.  

A mikroszintű vagy humán migrációs elméletek fontos eleme a szociális vagy kapcsolati 

tőke modellje. A kapcsolati tőke Sík szerint a társadalmi tőke egyik tényezője (2006).  A 

modell alapján a migrációs döntésekben a kapcsolatrendszernek szintén nagy szerepe van, 

annak minőségével, taszító (rábeszélő) vagy vonzó (kint élők tapasztalatai) jellegével, 
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különösen a célország kiválasztásakor (Salt – Almeida 2006). A láncmigráció tehát szintén 

összefüggésbe hozható a kapcsolati tőke elmélettel, amikor a kapcsolati háló szemei (az 

ismerősök) sorban követik a kezdeményezőt (Mac-Donald, Mac-Donald 1967, Boyd 1989, 

Lengyel-Rechnitzer 2004), akkor is, ha a döntések hátterében számos tényező fellelhető. 

Tilly (2001) ugyanakkor a migráció további 4 típusát különbözteti meg a kapcsolati háló 

erőssége és a kivándorlás céljai szerint. Így beszél telepes migrációról (önkéntes, de 

tömeges, egy helyre való telepedés), kényszermigrációról (elhurcolás, elüldözés), körkörös 

vándorlásokról (visszatérés, akár több továbbvándorlás után) és karriermigráció 

(opportunista okok).  

Az intézményelmélet szerint e folyamat további fokozata, amikor vállalkozások és 

szervezetek alakulnak abból a célból, hogy migránsokat szervezzenek nem csupán a legális 

letelepedés megsegítésére, de az illegális munkaerőpiac számára is, befolyásolva ezzel a 

vándorlási folyamatok intenzitását, irányát – a migráció politikai szabályozása így 

hatástalanná válhat (Melegh 2004). Huntington kiemeli, hogy a migráció amúgy is egy 

öngerjesztő folyamat, de az intézményesülés révén nem csupán a kiváltó okok változnak, 

hanem a fogadó államokban földrajzi és társadalmi szegregáció jön létre (1993). A humán 

tényező egyes elemei nagy jelentőséggel bírnak e modellek esetén, így a neoklasszikus 

mikrogazdasági modellek a szegregáció és integráció szempontjainak kutatását készítik 

majd elő.  

 

A gazdasági okokon túlmutató történelmi-strukturális elméletek 

A klasszikus és mikrogazdasági elméleteket egyértelműen bírálták a világrendszerre épülő, 

történelmi jegyeken nyugvó migrációs modellek képviselői, hiszen ők a történelem, a 

társadalmi és politikai struktúrák és a globális események erőire koncentráltak (Zolberg 

1989).  E modellek azonban azon történelmi léptékeket vagy politikai struktúra-

változásokat vesznek alapul, melyek a jelentősebb vándorlási folyamatok előmozdítását és 

irányát határozták meg, így azokat a migrációs mozgalmakat nem érintik, melyek csupán 

egy-egy nemzet vagy régió számára fontosak. Kutatásom szempontjából ez a modern 

vándorlásokra adott politikai válaszok és a térségi politikák értékelésénél lesz majd 

érdekes.  

Potts (1990) a világtörténelem 5 szakaszáról beszél, melyben a hazánk számára jelentős 

mozgások okai csupán részben jelennek meg. A világrendszer-alapú centrum-periféria 

rendszer elmélet szerint a migráció természetes következménye a gazdasági változásoknak, 

hiszen a centrum-periféria (félperiféria) rendszer formálódása mentén az egyenlőtlenség a 
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gazdasági és társadalmi összefügések minden elemét érinti. Mivel az elmélet szerint a 

személyek mozgása az áru – és tőkemozgással ellentétes irányú, a kormányok ezen 

áramlások ellenőrzésén keresztül irányítani tudják a migrációt is (Wallerstein 1983).  

Azonban nem csupán a fejlődési szintek alakulása, de a térbeli elérhetőség, földrajzi 

helyzet, gazdasági és kulturális potenciál, az irányítási erőviszonyok mind összefüggésbe 

hozhatóak a migráció intenzitásával és irányával (Kincses, Rédei 2010). 

Kumulált (szinergikus) okság elmélete 

Itt nem csupán többféle kiváltó ok jelenlétéről van szó, hanem egyrészt az okok 

szinergiájáról, valamint az időtényező szerepéről. A migrációs döntések ugyan 

folyamatosan módosulhatnak, de minden egyéni döntés társadalmi szinten kumulálódik, 

így az idő haladtával erősödik a migráció. A kumulált okság rendszerének 

megfogalmazása szintén Myrdal nevéhez fűződik (1959). Az idő szerepét Massey (1999) 

illesztette az elmélethez. Hatféle tényezőt, okot különböztet meg az elmélet, melyek 

kumulált hatást gyakorolna a migrációs döntések tekintetében: előnyös jövedelemelosztás, 

befektetési földvásárlás, tőkeintenzív technológiák megszerzése, kulturális és értékrendbeli 

változások, humán tőke regionális eloszlása, munka presztízse (Sík 2001). 

A migráció új gazdaságtana 

A migráció új gazdaságtana (New Economics of Labour Migration) noha összetettebben 

vizsgálja a migrációért felelős okokat, még mindig a munkaerő-mobilitással és a gazdasági 

tényezőkkel foglalkozik. Itt már nem az egyén, hanem a családok állnak a vizsgálatok 

középpontjában, ahol tipikusan a fiatal férfiak indulnak először útnak (Illés 2000). Ez az 

első elmélet, amelyben a kivándorlás a hátrahagyottak tekintetében pozitív megítélést 

kapott, hiszen, ahogy megalkotója, Start (1991) is kiemeli, a migráció a tőke és kockázati 

korlátok leküzdését segíti. Így a hazautalások valószínűségének, a háztartás jövedelmi 

helyzetének, a küldő ország gazdasági kockázati tényezőinek, illetve a meglévő támogatási 

rendszereknek jelentős szerepük van a migráció alakulásában.  

Transznacionalizmus és transzmigráció 

A transzmigráció, transznacionalizmus, elméleti hátterét sorrendben utolsónak mutatom 

be. Ennek oka, hogy az elméletek között időrendben a legfrissebb, és a vizsgált jelenségek 

tekintetében is a legmodernebbet állítja fókuszba (Han 2006). Appadurai a globalizációt 

meghatározó négy sík mellett (média-, technológiai- pénzügyi-, ideológiai síkok) az etno-

sík, azaz a kultúrákat továbbító migráció jelenlétére is rámutatott elméletében (1996). Egy 
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1993-as cikkében már használta ezzel kapcsolatosan a „transnation” fogalmát. Maga a 

jelenség azonban nem újkeletű, hiszen, ahogy már a magyar kutatók is (Lévai 1994, Sík, 

Tóth 1997, Gellérné Lukács, Szigeti 2005) rámutattak, a transzmigránsok már az 

Amerikába történő vándorlási folyamatok során megjelentek: a küldő országgal való 

kapcsolat erős maradt, transznacionális hálózatok alakultak ki, és mindennek politikai 

háttere (többes állampolgárság) is adott volt. Másrészről amiatt tartom fontosnak a 

transznacionalizmus témakörét kiemelni, mert dolgozatomban mind a (intézményi, 

gazdaság és társadalmi) hatások, mind a politikai stratégiák elemzése során kiemelkedő 

szerepe lesz. Egyrészt tehát a mobilitás, az életmód és a kapcsolatrendszer határokon 

túlnyúló jellegére utal a kifejezés (transz-nacionalizmus, transz-migráns), másrészt a mobil 

társadalmi réteg otthon érzi magát egy olyan térben, amely átnyúlik az országhatárokon, 

összeköti a tereket, és köteléket biztosít a fogadó és a küldő ország felé egyaránt (Koehn 

2006). 1990-es évek óta a transznacionalizációval, transznacionalizmussal számos 

tanulmány foglalkozott már, ezek azonban többségükben leíró jellegűek, fragmentáltak 

vagy nem egyértelműek, hiszen a transznacionalizmus mögött húzódó társadalmi, politikai 

fogalomrendszer is még tisztázásra vár (Vertovec 2004).   

Faist szerint (2000) a nemzetközi migráció háttere és az általa okozott hatások 

többdimenziós folyamatot jelentenek, melyekre a sajátos kapcsolatrendszer jellemző. 

Kapcsolat, kötelék alakul ki –  illetve alakul át – a társadalom mobil rétege és az otthon 

maradottak között, de a többi aktor, így a politika, intézmények, gazdasági egységek, 

valamint települések és régiók között is. Kiemeli, hogy a transznacionalizmus elmélete 

nem azonosítható a globalizációval (hiszen az a társadalmak és az államok felett zajlik), 

hanem az integrációs törekvések kérdésköréhez kapcsolódik. 

A transznacionális migráns fogalma Bauböcknél tulajdonképpen a többes 

állampolgársággal rendelkező egyént jelentette, aki ezáltal kapocsként áll az országok 

között (1994). A tér határa azonban nem állandó, és valóban intenzív plurilokális kötődés 

csupán a migránsok egy részét, illetve egy-egy életszakaszt jellemzi (Váradi et al. 2013). 

Ez a kötődés, mutat rá, intézményesített pozíciókban is megnyilvánulhat, amikor is a 

bevándorlók a gazdaság egy területén és a társadalom egy szintjén (általában szegregáltan) 

megragadnak. Példa erre hazánkban a kínai kiskereskedelem, vagy Ausztriában az 

önfoglalkoztató szolgáltatók. Ennek hátterében az áll, ahogy emellett Turner és Bonacich 

is kifejti, az üzleti és információs rugalmasság áll (1980), ami a fentiek tükrében 

alkalmazkodóképességnek is nevezhetünk. Azok a jellemzők, melyek a transznacionális 

mozgásokat és életstílusokat meghatározzák, egyben pozitív és negatív hatásként is 
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értelmezhetőek. Nehéz megállapítani a ki- és bevándorlás tényleges mértékét és 

intenzitását, a migránsok céljait és jellemzőit, a hosszú távú hatásokat, és ezek alapján a 

politikai stratégiák helyességét. Ugyanakkor e kérdéskör vizsgálata módszertani kérdéseket 

is felvet (Vargas- Silva 2014). 

 

Az alapmodelleket a vizsgálatuk tárgya, szintje és főbb változói alapján is 

csoportosíthatjuk, így ez alapján jobban áttekinthető az egyes tételek, csoportok fejlődése, 

egymáshoz való viszonyulása, főbb ismérveik (4. táblázat).  

4. táblázat   Az elméletek rendszerezése 
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Forrás: saját összeállítás Massey et al. (1998) és de Haas (2008) alapján 

 

A legnépszerűbb elméletek, mint push-pull tézise, a duális munkaerőpiac, de az új 

közgazdaságtani közelítés mind a racionalitás talaján állnak, vagyis feltételezik, hogy a 

bevándorló munkaerő, illetve döntése előtt gazdasági információkkal rendelkezik. Ezek az 

elméletek tehát nem veszik figyelembe a döntéseket és a vándorlás körülményeit módosító 

történelmi, földrajzi, kulturális tényezőket. Az egyes faktorokat (makrogazdasági 

jellemzők, a politika, családi döntések szerepét) kiemelten vizsgáló elméletek ismerete 

azonban bővítheti az elemzési szempontok körét. Haas (2009) az optimista vagy 

developmentalista és a pesszimista vagy neo-marxista tételeket vetette össze, de meg kell 

említenem még Morawska makro és mikro szintű csoportosítását is, különösen, mivel hogy 

egy elmélet makro vagy mikro szintű-e, erről megoszlanak a vélemények a 
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szakirodalomban.
8
. Az alábbi táblázat vázlatosan mutat rá a mai kutatásokban hivatkozott 

elméletek sokszínűségére (5. táblázat). 

 

5. táblázat   A mai kutatásokban alkalmazott elméletek és kulcsszavaik 

 

Neoklasszikus - makro 
Népességföldrajzi 

elméletek 
Duális munkaerőpiac 

Világrendszer – 

elmélet 

Foglalkoztatás, bérek, 

egyensúly, 

versenyhelyzet 

Távolság, tömeg, 

- koncentráció,  

- költség, 

felszereltség? 

- vs. neoklasszikus: 

strukturális okok, 

presztízs, célok 

Globális 

folyamatok 

stimuláló szerepe, 

politikai, 

kulturális elemek 

Neo-marxisták Intézményelmélet Transznacionális terek  
Migrációs 

átmenetek 

Különbségek 

erősödnek, munkaerő 

homogén, pessz. 

ideológia 

 

Politika, uralkodó jogi 

és intézményi keret,  

főleg integráció 

 

Átívelő kapcsolatok,  

körülmények 

vizsgálata, politikai 

szerep, módszertani 

kérdések  

Társadalmi, 

politikai 

átmenetek,  

tört. szakaszok, 

urbanizáció  

 

Neoklasszikus II. 

(mikro-) 

Migráció új 

gazdaságtana 
Humántőke - elmélet 

Információ-

asszimetria 

Munkaerőpiaci 

valószínűségek,  

elvárt jövedelmek, 

- alap neoklasszikus 

elmélet kiegészítője 

jövedelmi kockázat 

csökkentése, 

diverzif. stratégia,  

családi szint, 

átmeneti/ régiók? 

Egyéni ktg-haszon, 

humán tőke egyes 

ismérveinek szerepe 

- makro háttér?  

Mikro szintű 

egyensúlytalanság, 

egyenlőtlenségek, 

- munkaerőpiaci 

kutatások 

Hálózatok elmélete Kumulált okság Láncmigráció Társadalmi tőke 

Felgyorsult döntések, 

csökkenő ráfordítások,  

- információ és 

racionalitás 

Több faktor egymásra 

épülő szerepe,  

- de: alap és 

multiplikátor a 

migrációs csatorna 

Erős push tényező,  

információ-asszimetria 

is,  

- makro feltételek? 

A vándorlás 

iránya, intenzitása,  

visszatartó is,  

makro felé: 

transznacionális 

terek 

Forrás: Patay 2017 

A magyar migrációkutatás legfőképp az elvándorlási szándék vizsgálatát, a belső 

vándorlási folyamatok erejét és irányát, illetve a hazánkban letelepedett egyes 

népcsoportok, rétegek életformájának vizsgálatát jelenti (Sík 2012, Huzdik 2014). A 

                                                 
8
 Például a bérekre alapozó neoklasszkus tételek makro és mikro szinten is értelmezhetőek. 

3.3 A hatásokat vizsgáló kutatások  
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magyar migrációkutatások jelentős része foglalkozik a tanulmányi célú mobilitás 

kérdésével is (Rédei 2011, Honvári 2014). A Magyarországra történő vándorlások 

trendjével, szerkezetével az 1990-es évek közepe óta foglalkoznak a kutatóink, itt 

elsősorban Hárs (1996, 2003) és Juhász 1997) nevét emelném ki. A kvantitatív, a 

migránsok élethelyzetét vizsgáló kutatások a kétezres évektől gyarapodtak. Értekezésem 

megtervezésére ezen kutatások közül Sík (2002, 2006, 2013), Rédei (2007, 2011, 2014) és 

Tóth Pál Péter (1997, 2006) munkái voltak hatással. Az aktuális nemzetközi kutatások 

ezzel szemben a migráció többféle hatását vizsgálják, mégis kiemelten a  fiskális és 

munkaerőpiaci összefüggésekkel foglalkoznak, de a szegregációs folyamatok ismérveit, 

időbeli változásait is feltárják. A migrációs elméletek és az aktuális kutatási eredmények 

összevetése alapján Massey (1993), de később Favell (2008) is a migrációkutatások 

interdiszciplináris megközelítését hiányolja. Castles (2008), illetve de Haas (2008) is 

hasonló eredményekre jutottak, amikor azt hangsúlyozzák, hogy a migráció okait feltáró 

elemzések és a hatásokat vizsgáló kutatások egymástól függetlenül léteznek, de a hatásokat 

feltérképező tanulmányok is csupán egy-egy szegmenst fednek le.  

A korábbi szakaszok migrációelméleteit időnként újraértelmezik a kutatók. Haas (2007) a 

migráció okaival foglalkozó elméleteket is abból a szempontból vizsgálta, hogy milyen 

hatást válthatnak ki a mozgások, és milyen megközelítéssel alkalmazták (egyáltalán 

alkalmazták-e) ezeket az új vizsgálatok.  

Az 1960-as évek végétől a  tanulmányok fókuszában az az elképzelés áll (és itt 

visszautalok a már említett Malthus elméletére), hogy tömegek érkeznek, munkát 

követelnek és túlnépesítik a városokat. A régi teóriák tehát a migrációval kapcsolatos 

kutatásoknak is irányt szabnak. Az 1980-as évekre már egyértelmű szerepet kap a humán 

tőke, de a kutatók a vándorlási mozgalmak körülményeit, akadályait is bekapcsolják a 

vizsgálatokba. A kutatások azonban még mindig túlnyomó részt a munkaerő mobilitását, 

és e jelenség következményeit vizsgálják, hiszen a migráns munkaerő megjelenése jár a 

legnagyobb hatással mind a fogadó, mind a küldő országban (Simon 1984). 

A migrációs folyamatok az 1990-es évek elején, majd a 2000-es években ismét erőteljes 

növekedést mutattak, nem csupán Nyugat-Európa felé. A jelenség új lendületet adott az 

empirikus migrációs kutatásoknak, de a nyugati politika is intenzíven szorgalmazta a 

bevándorlás hatásainak vizsgálatát, akár több éves projektek keretében is (Patay 2014).   

A bevándorlás folyamatát és kihívásait tehát több kérdéskörre bontva vizsgálhatjuk 

szisztematikusan, noha a szakirodalmak gyakran csupán egyes területekre, elemekre 

fókuszálnak (Arango 2000, Kurekova 2011). 
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Demográfia – a leggyakoribb kutatási terület 

Általánosan elfogadott tézis, hogy a vándorlási folyamatok a demográfiai és 

munkaerőpiaci (jövedelem-elosztási) problémákra megoldást kínálnak. A csökkenő 

termékenység, a 65 év felettiek egyre növekvő aránya, tehát a kedvezőtlen demográfiai 

tendenciák a munkaerőpiac alakulására is hatással vannak. Ezek a múltból induló 

előreszámítások, például Hablicsek és Illés kutatása a migráció tovagyűrűző hatásaival 

kapcsolatban (1997), nem állítanak hipotézist a többi tényezőre, melyek a demográfiai 

ismérvek alakulását befolyásolnák.  

A klasszikus célországok jellemzően méhkas alakú korfát mutatnak. Alacsony a 

születésszám, nő a várható élettartam, a folyamatos rendelkezések ellenére (nyugdíj-

korhatár, részmunkaidő stb.) csökken az aktív munkaerő-állomány, az inaktívak ellátása 

egyre nagyobb terhekkel jár. A bevándorlók viszont a kutatások általános állásfoglalása 

szerint nagyrészt munkaképes fiatal felnőttek (Illés 2000), ezáltal javul az átlagéletkor, a 

termékenység, javul a korfa alakja, csökkennek a fiskális terhek. Ideális esetben tehát az 

újonnan érkezők integrálhatók a munkaerőpiacra és hajlandóak is munkába állni, a hazai 

családoknál több gyermeket vállalnak, akik később szintén a munkaerőpiacot erősítik, és a 

háztartásban élő egyéb eltartottak száma (beteg rokon, nagyszülők, nem dolgozó nők) a 

nullához közelít. Wallance (2013) azonban kutatások összegzése alapján megállapítja, 

hogy a bevándorlók már nem az anyaország termékenységi statisztikáit mutatják, hanem 

kevesebb gyermekük születik. Másrészt egyre több nyugdíjas vagy egyéb nem aktív, 

eltartott hozzátartozó érkezik külföldről, igénybe véve a jóléti ellátást. Ezt Ulram több évet 

átölelő, értékrendekkel kapcsolatos kutatásának eredményei is alátámasztják. Így az 

integráció azon a területen is megnyilvánul, hogy a más kultúrából érkezők részben 

átveszik az európai családmodellt, vagy könnyebben fordulnak anyagi segítségért a 

hivatalokhoz, szervezetekhez (2009).  

Fiskális hatások, államháztartás 

A migráció gazdasági hatásai korántsem egyértelműek, az államháztartás bevételei 

egyrészt nőnek, a bevándorlás a gazdaság teljesítményére tehát pozitív hatással is van, 

másrészt nőnek a kiadások is – így tehát a fiskális mérleg ezek függvényében alakul. (Az 

államháztartás mellett természetesen a szubnacionális szintű önkormányzati költségvetés, 

illetve egyéb szervek, így a társadalombiztosító stb. költségvetése is idetartozik.) A jólét 

alakulását például már Smith és Berry (1997), Borjas (2001), Camarota (2004), illetve 

Hanson (2005) igyekezett feltárni. Összevetve kutatásaik eredményét, meghatározó 
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faktornak a migráns réteg összetételét és jövedelmi helyzetét, a munkanélküliségre 

vonatkozó mutatószámok alakulását tartják. Az államháztartási kiadások főbb területei 

ezen kutatások szerint pedig az egészségügyi kiadások, a közoktatás költségei, illetve a 

szociális támogatások és juttatások. A bevételeket figyelembe véve, a bevétel oldalán a 

bevándorlók által befizetett adók és járulékok szerepelnek, illetve az egyéb közvetett adók. 

A kiadásokat pedig a juttatások és támogatások növelik (egészségügyi, szociális ellátás, 

közoktatás), a bevándorlók által is igénybe vett szolgáltatások összköltsége, valamint a 

migráció okozta terhek (közigazgatási, állambiztonsági stb. költségek) mellett.  

Borjas (2001) rámutatott, hogy a bevándorlás gazdasági hatása a rizikókkal terhelt fiskális 

mérleg és a munkaerőpiac alakulásán túl az egész gazdaság teljesítmény-növekedésében is 

megmutatkozik. Az általa kiemelt munkaerőpiac tekintetében a helyi lakossággal azonos 

képzettségű, tehát konkuráló bevándorlók megjelenése a munkaerőpiacon lenyomja a 

bérszínvonalat, illetve a munkaerőpiaci költségeket, ami negatív hatással lesz a fiskális 

mérlegre. Ezzel ellentétben a képzettségek tekintetében a helyi munkaerővel komplementer 

viszonyban lévő migráns munkavállalók megtalálják helyüket a munkaerőpiacon, így ez 

pozitív hatással van a fiskális mérlegre mind a munkavállalók által, mind a munkaadók 

által befizetett adók, valamint munkanélküliség veszélyének csökkenése végett.  

Általában a migráns háttérrel rendelkező háztartások jövedelmi helyzetét kutatva Smith és 

Barry (1997) kimutatták, hogy a bevándorlók rosszabb jövedelmi helyzetben vannak, a 

magasabb számú eltartottak miatt azonban nagyobb mértékű támogatásokra tartanak 

igényt. Biffl hívta fel a figyelmet arra, hogy noha a közkiadások területén léteznek 

migrációs kutatások, ezek egyike sem mutat rá arra, hogy a kívánt népességnövekedés, 

illetve a gyermekek számának növekedése nagyobb terheket ró az egészségügyi és a 

szociális ellátás mellett a köznevelésre és a közoktatásra is (2017). Itt meg kell említeni 

McMorow és Roger (2002) tanulmányát, mely három okra vezette vissza a fiskális terhek 

tartós növekedését: demográfiai tényezők (termékenységi mutatók, öregkori támogatási 

ráta vagy a rendszerfüggőségi ráta), munkaerőpiaci tényezők (járulékot fizetők, 

támogatásban részesülők, foglalkoztatottsági mutatók) és a nyugdíjrendszerhez kapcsolódó 

elemek köre (nyugdíjkiadások, bruttó helyettesítési ráta, nyugdíjkorhatár, lakossági 

megtakarítások). A jövedelemkülönbségek, a képzetlenség, a munkaerőpiaci 

diszkrimináció társadalmi feszültségekhez és szegregációhoz vezetnek (Angenedt 2000). 

Ezek a tények, valamint a nem hatékony integrációs törekvések illetve ennek költségei az 

államháztartást is terhelik, más fejlesztésektől vonnak el összegeket.  
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Egészségügy és szociális ellátás 

A nemzetközi migráció az 1980-as évektől új fejlődési irányt vett, ez pedig a női 

migránsok tömeges megjelenése, a migráció feminizálódása
 
(Han 2003), aminek első jele 

már a XIX. század közepén mutatkozott. Európában ez a tendencia az 1980-as években 

kezdődött, és csak ezután kezdtek foglalkozni a kutatók a jelenséggel. Éppen ebben lát 

megoldást a nemzet elöregedésével kapcsolatos problémákra néhány koncepció: azaz a női 

bevándorlók kompetenciájára alapozva az idősgondozás, családsegítés és 

gyermekgondozás intézményét kellene modernizálni és fejleszteni.  

A foglalkoztatottak létszáma az európai nyugdíjreformok ellenére is csökken, a jóléti 

kiadások viszont egyre magasabbak – a szociális ellátás mellett az egészségügy kiadásai is 

(Világbank 2017). A demográfiai folyamatok tehát az egészségügy és a szociális ellátás 

területén is válaszadásra kényszerítik a politikákat. Egyrészt az öregedő társadalom, a 

születéskor várható életkor növekedése, a függőségi ráták alakulása, másrészt a vándorlási 

folyamatok vannak hatással a jóléti állam feladataira.  

A megelőzés igénye és az egészséges életmódra való törekvés a bevándorló rétegek 

körében kevésbé van jelen (X2015), különösen az alacsonyabb iskolázottságú és a még 

nem integrált migránsok esetében.  A „standard gamble” alapú QALY
9
 mérés tekintetében 

ezért a tökéletes egészségi állapot elérésének valószínűsége a bevándorlók körében kisebb. 

De az emberiség mobilitásával a betegségek és járványok elleni küzdelem is bonyolultabbá 

válik, a régebben lokálspecifikus betegségek mostanra bárhol felüthetik  fejüket,  a már 

ismert járványok új földrajzi terület irányába terjednek, vagy éppen új típusú kórokozók 

születnek a változások hatására (Lőkös 2013, Haggett, 2011).  

Az egészség veszélyeztetettsége negatívan hat a gazdasági fejlődésre is, melynek költségei 

újabb terheket rónak a társadalomra (Vizi - Bácsy 1998). Az egészségügyi szolgáltatás 

szociális jószág, és a lakosság teljes egésze számára elérhető kell, hogy legyen (Gidai 

1998).  Európában a makro szintű szabályozás eszközei közé a területi tervezés, az 

erőforrások elosztásának újragondolása, valamint a harmonizált (vagy affelé törekvő) 

kórházfinanszírozás tartoznak, és ezekbe erőteljesen beleszól a migráció alakulása (2014). 

Az európai országok ezért kivétel nélkül figyelembe kell, hogy vegyék a migráció 

egészségügyi vonatkozásait, különös hangsúlyt fektetve a stratégiák közös kidolgozására, 

összehangolására. Az OECE 2012-es jelentése kiemeli, hogy a gazdasági hatások 

figyelembevételével azonban meg kell találni az egyensúlyt a szolgáltatások minősége és a 

                                                 
9
 QALY = Quality-Adjusted Life Years, az egészségjavulás mértéke ill. költséghatékonysági elemzések 

alapja, ahol a várható életéveket az életminőséggel súlyozzuk  
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finanszírozhatóság között. Ennek érdekében biztosítani kell a szolgáltatásokhoz való 

diszkriminációmentes hozzáférést és szolgáltatások minőségét
10

.  

Munkaerőpiaci kérdések 

A társadalmi változások mellett a világgazdaság alakulása, az új fejlődési útvonalak, új 

piaci központok kialakulása a munkaerőpiac kínálati és keresleti oldalára is hatással 

vannak. Folyamatosan változik a kereslet bizonyos szakmák iránt, nyitottabbak a 

munkaerőpiacok, mobilabb és rugalmasabb a munkaerő. Ekberg 1999-ben megjelent több 

évtizedre visszanyúló tanulmányában rámutatott, hogy a bevándorló csoportok összetétele 

nagy szerepet játszik a munkaerőpiaci helyzet, ezzel párhuzamosan a jövedelmi helyzet, és 

ettől függően a gazdaság teljesítményének alakulásában. A népesség összetétele alatt a 

származási országot érti, mely szerinte kihat a munkavállalási lehetőségek mellett a 

munkavállalási hajlandóságra. Az eltartottak száma, a szociális támogatások intenzívebb 

igénylése, de a bűnözési statisztikák is ettől függenek tanulmánya szerint. 

Collier (2013) amellett érvel, hogy az eddigi kutatások egyoldalúak, és nem vizsgálják 

több aspektusból a munkaerő vándorlásának hatásait. Kiemeli, hogy nem jelent annyi 

hasznot a tömeges bevándorlás, mint amennyi a költségvonzata: a sokszínűség egy szint 

után a hagyományok, megrögzült értékrendek, kultúrák széttöredezését okozza majd.   

A migráns munkavállalók alkalmazása a fenti okokból társadalmi feszültséghez vezet, de a 

közvetlen közösségen belüli konfliktusok okozója is: munkahelyi szokások, értékrendek, 

karrierlehetőségek, kommunikáció, képességek adaptálhatósága folytán. Felhívja a 

figyelmet, hogy a jelenlegi kutatások a munkaerő-mobilitás kihasználására fókuszálnak, de 

a jövőbeni hatásokra is hangsúlyt kellene helyezni.  Pedig a munkaerő sikeres 

beilleszkedése nem csupán a közösség számára jelentős, de az állam és a gazdasági 

szereplők számára is elengedhetetlen. Ez utóbbi számára egy megfelelő és megfelelően 

alkalmazható képességekkel rendelkező munkaerő gazdaságilag hasznos, többletértéket 

jelent (különösen, ha figyelembe vesszük a munkaerőpiac még mindig diszkriminatív 

jellegét) (Rédei 2007). Másrészt a gazdasági szereplők érdekében a vállalati kultúra és 

identitás fenntartása állt, tehát a dolgozók értékrendje és munkamorálja, de a 

munkavégzési fázisok összehangoltsága (Kirton -  Green 2000). 

                                                 
10

 Ausztriában például, mint más európai országban, ehhez az alapot az idegenrendészettel kapcsolatos 

legfontosabb jogszabályai – határátlépés, letelepedés, menekültügy, munkajog – adják, melyek az Európai 

Unió irányelvein, illetve az Európai Unió Bíróságának döntésein nyugszanak. Ezek megtartották a sajátos 

osztrák zártságot, hiszen az uniós jogrendszer erre lehetőséget ad. A külföldiek biztosításának 

elszámolásához, a szociális rendszerek harmonizálásához az EU 987/2009 (EC) irányelve ad keretet, nemzeti 

szinten azonban a szociális ellátás közelebbi, szigorúbb feltételeit a társadalombiztosításról szóló törvény 

(ASVG) szabja meg. 
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Általában nem esik szó (a tanulmányi célból itt tartózkodókon, illetve a menedéket 

kérőkön kívül) a nem munkavállalási szempontból érkezőkről. Pedig a gazdaság 

teljesítőképessége és a versenyképesség szempontjából figyelembe kell venni a 

munkaerőpiacon kívül lévő migráns réteget is – hiszen a humán és társadalmi tőke a 

regionális tudomány meghatározásai mentén (lásd további fejezetek) nem csupán a 

munkavállalók halmazát érinti.  Ők a munkavállalók gyermekei, a nem dolgozó nők, az 

idősek vagy azok, akik különböző okokból (rokkantság, nem megfelelő papírok, 

nyelvtudás hiánya, motiváció hiánya) nem részei a munkaerő-kínálatnak.   

Végzettség, tudás 

A bevándorlók végzettségét tekintve tehát –  a jövedelmi alapon nyugvó szegmentációs 

jelenség mellett –  egyre jobban kiélesedik egyfajta kettősség: egyrészt a magasan képzett 

munkaerő, másrészt a kevésbé képzett népesség rétegei vannak túlsúlyban. 

Konfliktushelyzetet teremt a képzett munkaerők nem megfelelő szinten való 

foglalkoztatása, azaz a túlképzettség vagy alulfizetettség jelensége. Ennek egyik oka a 

képzések nem kölcsönös elismerése, hiszen a különféle szintű végzettségek kölcsönös és 

egységes elismerésére való törekvés gyenge pontja, hogy gyakorlati megvalósítása és 

informális alkalmazása nehézségekbe ütközik, mivel a munkaerő-piaci folyamatok jórészt 

megegyezéseken és egyéni döntéseken alapulnak. Az egyezmény tehát inkább a 

bevándorlók kompetenciáinak elméleti síkú elismerését szorgalmazza, mintsem a 

túlkvalifikáltság vagy a diszkrimináció kérdéseivel összefüggő egységes szabályozást 

(Patay 2016). A Régiók Bizottsága a migrációval kapcsolatos 2012-es véleményezésében 

szintén erre a problémára, a készségek pazarlásának elkerülésére hívja fel a figyelmet.  

A munkaerő-kínálat másik véglete a képzettség nélküli, a nyelvet gyakran alig értő, esetleg 

funkcionális analfabéta réteg, mely általában a küldő ország periférikus helyzetben lévő 

területeiről származó bevándorlókból áll. Az alacsony végzettségű vagy teljesen képzetlen 

munkaerő egyrészt kevésbé járul hozzá az ország jövedelmének gyarapodásához 

(alacsonyabb adózási szint, kevesebb fogyasztás), másrészt szociális támogatásokra 

tartanak igényt, ami az államnak újabb kiadásokat jelent, harmadsorban nehezebben 

asszimilálódnak, ez pedig további társadalmi feszültségeket okoz. Az alacsony 

végzettségű, képzetlen vagy képességeit adaptálni nem képes bevándorlók megjelenését 

borúlátóan elemzi Borjas (1999): ha az újabb bevándorlási hullámmal érkezők képzettsége 

alacsonyabb szintű, mint a célország lakosságáé, ez a célországban a humán tőke minőségi 
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romlását hozta magával. Nem kevésbé fontos szempont, hogy a hazai lakosság 

alacsonyabb képzettségű rétege a hasonló munkaerő beáramlása révén versenyhelyzetben 

találja magát, és eddigi megélhetése és életszínvonala bizonytalanná válik. Ez utóbbi 

megállapítás gyakran olvasható a sajtó oldalain is, azonban egyes elemzések más 

eredményre jutottak: versenyhelyzetben a már letelepedett migráns réteg találja magát, 

hiszen a helyettesíthető, olcsó munkaerő egy másik, szintén olcsó és rugalmas, ám több 

vagy más képességgel rendelkező munkaerővel cserélhető fel (Kopf 2016). Ezen felül azok  

a mobil rétegek, aki a munkaerőpiacon kevésbé esélyesek (képzettség hiánya, kevés 

gyakorlat, rugalmatlanság, kapcsolatok hiánya), inkább olyan országok vagy városi 

térségek felé vándorolnak, melyek biztos jóléti ellátást vagy egyenlő jövedelemelosztást 

garantálnak. Ezzel szemben az olyan bevándorlók, akik magasabb végzettségűek, jó 

kapcsolatrendszerük van, tapasztaltak és rugalmasak, az erősebb piaci feltételek között is 

megállják a helyüket (Patay 2017).  És mivel a bevándorlók második generációja gyakran 

a szülők mintáját követi, így ez munkaerőpiaci szempontból is igaz, tehát a képzettek és a 

képzetlenek közötti szakadék megmarad (Biffl et al. 2010).  

A munkaerő-kereslet kvalifikációs elvárásai nem merülnek ki a magas végzettségben vagy 

az erős specializálódásban. A külföldről érkező vagy migrációs háttérrel rendelkező 

munkaerő olyan egyéb tulajdonságokkal is rendelkezik, melyekkel a hazai 

munkavállalóknak csak egy része veheti fel a versenyt: rugalmasság, kitartás, teherbíró-

képesség, alkalmazkodókészség, tanulékonyság, nyitottság és kreativitás (Han 2009). 

Konfliktushelyzetet teremt azonban az ilyen munkaerő nem megfelelő szinten való 

foglalkoztatása, azaz a túlképzettség jelensége. Mikroökonómiai szempontból vizsgálva ez 

a hazai munkaadó számára nagy előnyt jelent: az egységnyi teljesítmény kedvező ára, 

illetve marketing szempontú megfontolások révén is. Makrogazdasági előnyként ez az 

egyenlőtlenség úgy is értelmezhető, hogy változó munkaerő-kereslet esetén a kínálat – 

legalább is egy része – már rendelkezésre áll. A magasan képzett réteg által szolgáltatott 

előnyöket kihasználva azonban számolni kell az olyan makrogazdasági hátrányokkal (azaz 

veszélyekkel) is, mint a hazai bérköltségek növekedése vagy a hazai munkaerő kiszorulása 

a piacról (Dustman - Glitz 2011).  

A vállalkozások innovációs készsége is függ a munkaerő minőségétől.  Nem csupán a 

vállalkozás-ösztönző környezet (alkalmazás költségei, adóterhek, alkupozíció, 

infrastruktúra), hanem a humán erőforrás jellemzői (képzettség, attitűd, rugalmasság) az, 

ami meghatározza, hogy a vállalkozások hogyan küzdenek meg a kihívásokkal – 

hasonlóan a mai telephelyválasztási szempontokkal (Lengyel – Rechnitzer 2004). Egy 
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klasszikus bevándorló ország a kutatás-fejlesztés és innováció terén elért eredményeit 

részben a migránsoknak köszönheti, az innováció hatásait akár a vállalkozások 

mikrokörnyezetére, akár az ország versenyképességére vonatkoztatva vizsgáljuk (Krisztián 

2013). Ezt igazolhatják a magasan képzett munkaerő-állomány adatsorai, a nemzetközi 

kapcsolatok intenzitása mikro és makro szinten egyaránt, de az imázzsal kapcsolatos 

felmérések is. A lépéstartás alapvető feltétele pedig az innovációs miliő (Porter 1999) 

mellett a kooperáció (Grosz 2001) és az információ akadálymentes áramlása (Dusek 2013). 

A tudás és az innovációs képességek, azaz a részt vevők mobilitása és így a humán 

erőforrás bevándorlási, illetve munkajogi kérdése ezért a küldő és a fogadó ország számára 

is kulcsfontosságú. A migráns vállalkozók emellett befolyásoló szerepükkel, 

önállóságukkal, alkalmazkodóképességükkel modellként szolgálhatnak a migráns réteg 

többi tagja számára (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2012).  

A mobilitásból adódó növekvő munkaerőpiaci kínálat a munkavállalók, de a vállalkozók, 

illetve önfoglalkoztatók közötti konkurenciaharcot is intenzívebbé teszi. A munkaerőpiac 

szerves része a vállalkozó réteg, hiszen egyrészt ők a kényszervállalkozók, 

önfoglalkoztatók, akinek a jog – munkahely hiányában – csak így ad lehetőséget a 

letelepedésre (Patay 2015) Másrészt vállalkozóként ők maguk is munkaadóvá válnak, és 

gyakran migránsokat alkalmaznak (Zlotnik 2006).  Struktúrájában és térben is  formálódik 

a gazdasági szerkezet, az innovációs környezet. Változik vállalkozások értékrendje, 

szokásai, de átalakulnak velük kapcsolatban az elvárások és lehetőségek is (Dános, Patay 

2016). Másik oldalról viszont fennáll a veszélye hogy az üzleti normák is formálódnak, 

változnak a munkahelyi értékrendek és személyközi kapcsolatok is, de ezek a helyi 

innovációs/üzleti kihívások még kevés kutatás tárgyát képezik  (Gruber, 2014). 

A felsőfokú oktatás azonban nem csupán mint az innovációs törekvések mozgatórugója 

kaphat kiemelt szerepet a migrációs kérdésekben, hanem a munkaerőpiacra való bekerülés 

első állomásaként is. Egyrészt a tanulmányok alatt végzett részidős munka vagy a 

szürkegazdaságban való foglalkoztatás miatt, másrészt a tanulmányok befejezése után 

könnyebb a munkakeresés, mint egy frissen érkezett bevándorló esetén (Patay 2017).   

A képzéssel és a képzettséggel kapcsolatos mutatók, illetve a felsőfokú oktatásban 

résztvevő külföldi oktatók és hallgatók aránya ugyanakkor az innovációs bázis ismérvei 

lehetnek. A tudás tágítását, a gondolkodás fejlesztését, a képzést már Schumpeter is az 

innovációval hozta összefüggésbe – és ezáltal a gazdasági fejlődéssel is (Szentes 2011).   

Egyes szerzők, például Csanády és Személyi (2006) a brain bank (agy-bank) intézményére 

mutatnak rá, ahol is a nemzetközi innovációs hálózatok, megfelelő kooperáló politikák, 
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rendszeres információáramlás alkot egy nemzetközi innovációs teret – ezáltal a 

szegényebb országok is részesülhetnek ennek anyagi és szellemi hozamából. Egy további 

fogalmat, a brain exchange jelenségét kell még megemlíteni, azt a folyamatot, amikor az 

elvándorolt képzett munkaerő helyébe egy külföldről érkező munkaerő lép. Az innováció 

és a migráció kapcsolatából tehát levezethető, hogy a humán erőforrás minősége, 

összetétele igen fontos, a bevándorlók végzettsége és képességei, illetve a továbbképzések 

pozitív hatással vannak a versenyképességre. Itt azonban vissza kell csatolni a duális 

munkaerőpiachoz: a bevándorlók nagy része képzetlen, vagy képzettsége és képessége 

nem adaptálható az új munkaerőpiacon vagy a vállalkozói szférában.   

Jövedelem 

 A mobilitásból adódó növekvő munkaerőpiaci kínálat mentén bővül a munkaerőpiac, 

változnak a munkaerőpiaci feltételek, a tudás és a képzettségek iránti kereslet szerkezete is 

formálódik (Flügel 2010). Az interregionális mozgások és a munkabér alakulásának 

összefüggéseivel Todaro (1969) kutatását érdemes figyelembe venni a jövedelmek 

alakulásának tekintetében. Eszerint a munkaerő valós és alacsony jelenlegi, de az elvárt 

jövedelem reményében indul útnak. Jövedelme alacsonyabb lesz az elképzeléseinél, 

mozgása ugyanakkor hatással van a jövedelmek alakulására mindkét oldalon. A két fenti 

faktor nagysága a letelepedés időtartamával együtt nő. Todaro azzal magyarázza, hogy a 

ráfordítás, az új életterületen eltöltött idő a ráfordítások mellett számos hozadékkal jár: a 

bevándorolt munkaerő továbbá nagyobb (és egyáltalán) kompromisszumokra is képes, de 

ide tartozik az integrálódás, kapcsolatok, környezet megismerése, információs csatornák 

megtalálása stb.  A bevándorlók és a befogadó ország gazdasági szereplőinek elképzelése 

azonban nem mindig találkozik. Borjas Asszimiláció-hipotézise szerint a bevándorlók 

jövedelme mindig alacsonyabb lesz (átlagosan), mint a helyi lakosságé, és munkaerőpiaci 

diszkriminációt tapasztalnak akkor is, ha több éve az országban élnek vagy már 

megszerezték az állampolgárságot (1993). Ez a jelenség Nyugat-Európára is vonatkozik 

(Hofer et al. 2013). Ezt a gondolatmenetet kiegészítve meg kell említeni Faist tanulmányát, 

mely a bevándorolt munkaerő helyett a háztartások alacsonyabb jövedelemszintének 

faktorait vizsgálta. Ezek a faktorok, melyektől a jövedelemszint és az anyagi helyzet függ, 

a képzettség kérdése, a munkavállalók száma és munkaerőpiaci helyzete, az eltartottak 

száma (2000). A brit Gott és Johnson (2000) szintén további faktorok elemzését tartották 

fontosnak, mint a származási ország, képzettség, családmodell, munkaerőpiaci 

lehetőségek. Összefoglalóan arra a következtetésre jutottak, hogy ha a bevándorlók a 
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hazaiakhoz hasonló demográfiai és munkaerőpiaci helyzetben vannak, tehát hasonló 

jövedelmi szintet érnek el, és a családmodell is hasonló, akkor a pozitív fiskális 

eredményhez járulnak hozzá. 

A migráns lakosság és az anyaország közötti kapcsolatból adódó hatásokat társadalmi 

hazautalásoknak nevezi a szakirodalom. A fogalomba tartozik a pénzügyi hazautalások 

kívüli minden olyan hatás, változás, amely a befogadó országból a kint élők révén terjed át 

a kibocsátó országba (Levitt 2001).  Ezek lehetnek tapasztatok, ötletek, szokások, 

értékrendek változásai stb., szándékos vagy akaratlan befolyást gyakorolva a társadalmi 

rétegek politikai, gazdasági döntéseire, a szellemiség, a családi kapcsolatok stb. 

alakulására.  

Ahogy a szakirodalmi összevetésből kitűnik, a bevándorlás hatásai egy nemzet vagy egy 

térség versenyképességének – több-kevesebb százalékban – minden területén megmutatják 

magukat, illetve a folyamatok és a háttérben húzódó okok is több szempontból 

értelmezhetőek. A migráció szabályozásának vertikális (kompetencia-szintek) és 

horizontális vetülete (szakpolitikákban betöltött szerepe) is fontos kérdés. A 

migrációkutatás alapelméletei, illetve a modern kutatások rendszerezése, ezek értelmezése 

nem csupán az okok és a hatások jobb megértését szolgálják, de az általam a későbbiekben 

vizsgált politikai törekvések és reakciók elemzéséhez is alapot nyújt.  

 

 

A migráció́ szabályozása magában foglalja mindazokat a jogi normákat, amelyek az 

emberi vándorlással, a tartózkodási hely változtatásával függnek össze. Célja, hogy 

hatékonyan reagáljon a ki- és beutazás aktuális helyzetére, egyben legyen alkalmas az 

emberi vándorlás tendenciáinak befolyásolására (Hautzinger, Hegedüs, Klenner 2014). 

Santel (2000) kifejezetten a politika szerepét hangsúlyozza, amikor a letelepedés utáni 

helyzet komplexitására világít rá. Egyet kell érteni javaslatával, mely szerint nem csupán a 

jóléti állam fenntartásáról és a munkaerőpiaci diszkriminációról, de politikai és térbeli 

szegregációról, illetve mikroközösségi kihívásokról is beszélni kell.  

A MIPEX (Migrant Integration Policy Index) egy ideális, általánosított, uniós szinten 

elvárt bevándorláspolitikai rendszert vesz alapul 148 indikátor összevetésével, összesen 7, 

3.4 Összegzés és kitekintés a kutatás további fejezeteire 

4 A migrációpolitika  
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a migrációs kihívásokhoz kapcsolható témakört felölelve. Nem mutat rá az 

összefüggésekre, illetve az egyes országok sajátosságaira, mint történelmi háttér, 

értékrendek és kultúra, geopolitikai helyzet  (Patay 2016). Maga az Österrechische 

Integrationsfonds (ÖIF) is kiemeli, hogy a két európai indikátor (MIPEX- vagy Zaragoza-) 

komplexebb idősoros adatok vagy a lakosság és a gazdasági szereplők szubjektív 

véleményének ismerete nélkül nem mutatnak megfelelő képet a törekvések alakulásáról 

(2015). Biffl több fórumon keresztül is rámutat, hogy a bevándorláspolitikai intézkedések 

sikere nem mérhető csupán néhány index segítségével (2014, 2017). 

 

Az Európai Unió 2005-ben még a bevándorlók által magukkal hozott, a fejlődést elősegítő 

potenciálokra hívja fel figyelmünket, és itt különösen a belső mozgásokról beszél (Európai 

Bizottság 2005). A kormányzati beavatkozás szükségességével kapcsolatban Schmidt 

(2013) kutatását emelem ki, aki szerint az uniós strukturális támogatások hatékonyabbak 

(illetve a kifizetendő költségek alacsonyabbak) lennének, ha sikerülne leépíteni a jogi, 

adminisztrációs, társadalmi korlátokat, illetve mobilabbá tenni egyes régiók lakosságát. 

Harttgen és Klasen 16 országot összehasonlító vizsgálata arra a következtetésre jut, hogy a 

mobilitás hatással van a HDI értékének növekedésére, és ezzel párhuzamosan az adott 

régió fejlődési lehetőségeire (2011).  

 

A határon átnyúló migrációs folyamatokat Hoerder (2002) szerint 4 sík mentén történő 

vizsgálat alapján érthetjük meg:  

 a küldő régió és  

 a fogadó régió és környezetének társadalmi-gazdasági elemzése  

 a közvetítő csatornák vizsgálata, valamint  

 az ezen elemek közötti kapcsolatrendszer alakulása 

 

A közvetítő csatornák tulajdonképpen az intézményi hátteret fedik le: a térségen belüli 

információáramlás, közlekedés, kommunikáció infrastruktúráját, de a jogi háttér vagy a 

közellátás intézményi feltételeit is. A közvetítő csatorna szerepe már (az előzőekben már 

bemutatott) Todaro-elméletnél is megjelent, ha nem is ezzel a definícióval. Ott is fontos 

tényező az információ teljessége, rendelkezésre állása. A közvetítő csatornákat, azaz a 

4.1 A migrációpolitika szerepe 
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politikai, intézményi hátteret Böröcz (2002) egyrészt határokat nyitó és záró ajtóként 

(tiltás-engedélyezés), másrészt hídként (vonzás) nevezi modelljében. A Hoerder-féle 4 

síkot hasonlóan értelmezi Hardi és Lamp is (2009), kiegészítve azzal a megállapítással, 

hogy ezen faktorok a határon átnyúló mozgások kialakulásáért felelősek. A gazdasági, 

jövedelmi előnyök, szociális helyzet, vagy a diaszpórák vonzó ereje mellett tehát a fenti 

közvetítő, vonzó vagy tiltó csatorna szerepe is igen jelentős. Így, az elméletek összegzése 

alapján, a migrációpolitika nem csupán a mozgások feltételrendszert határozza meg, vagy a 

már letelepedett bevándorlók élethelyzetét formálja, hanem push vagy pull faktorként is 

értelmezhető. A politika ezirányú felelőssége tehát jelentős.  

Barry (2001) szintén amellett foglal állást, hogy a szigorú, szelektív politika a társadalom 

védelmét szolgálja mind anyagi, mind szociológiai szempontból. Mások ezzel ellentétben a 

szabad mozgást és a teljes multikulturalizmust támogatják, hiszen ez a diszkrimináció 

megszűntetése révén a szegregáció és a marginalizáció kialakulását akadályozza meg 

(Banting – Kymlicka 2006).  

Faist a politika felelősségét két aspektusból határozza meg: a politikai menedzsment 

szerepe, valamint a transznacionális társadalmi folyamatok. (2000)
11

.  Haindorfer (2013) 

azonban azt is kiemeli, hogy a nemzetközi migráció háttere és az általa okozott hatások 

többdimenziós folyamatot jelentenek, mely dimenziók mindegyikére jellemző a sajátos 

kapcsolat vagy kapcsolatrendszer.  

 

Nemigen foglalkoznak a politikák a körkörös migráció kérdéskörével, sem a küldő, sem a 

befogadó társadalom részéről, figyelmen kívül hagyják ennek jelentőségét, 

támogathatóságát (Zimmermann 2014). A körkörös migrációs kulcstényezője a visszatérés, 

azaz olyan vándorlási folyamatot takar, melynek során az egyén belátható időn belül vagy 

rendszeresen visszatér a kiindulási országba, esetleg más célországot is érintve (Chapman 

1979, Constant  - Zimmermann 2004). A rövid távú letelepedés és a körkörös migráció 

támogatottsága, egyes szektorokat kivéve, alapvetően hiányos, pedig ennek intenzitása és 

struktúrája a fogadó ország gazdaságának érdeke mentén alakul (Carrera – Guild 2008). Az 

Európai Unió szintén Európa is felismeri a körkörös migrációban rejlő lehetőségeket, 

azonban a Bizottság először egy 2007-es közleményében (COM (2007) – 248) hívja fel 

kifejezetten a tagországok figyelmét illetve szabályozásának szükségességére.  Másrészt ki 

kell emelni, hogy az állam számára az integrációs költségek rövid távú és a körkörös 

                                                 
11

 Az üzenet nem véletlenül válik megjelenése idején különösen fontossá: ebben az időszakban kezd az 

európai politika foglalkozni az integráció kérdéseivel, ideértve a helyi hatalom szerepét is. 
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migráció esetén jóval alacsonyabbak (Wickramasekara 2014). Ugyanígy a migráció a 

migráns számára sem jelent akkora terhet, hiszen a tartós elvándorlás esetén nem csupán a 

helyváltoztatás költségei, de egyéb anyagi és nem anyagi költségek is  megjelennek  

(Hardi 2010).  

Meglátásom szerint a migráció irányítása az intézmények szerepétől és a fejlődés 

alakulásától is függ, Williamson (2000) elmélete a növekedés és fejlődés időtávtól függő 

befolyásolhatóságáról e kérdéskörben is alkalmazható. Willamson az időtávot alapul véve 

az intézményrendszer, az egyes közgazdasági irányzatok érvényességét mutatta be 

társadalmi kontextusban. A migrációkutatási összefüggést a következőkben  

vázolom (6. táblázat):  

6. táblázat   A intézményi szintek, a közgazdasági irányzatok  

és a migrációpolitika összefonódása 

Szint Irányzatok Migrációs kihívás Időtáv Intézményi háttér 

regionális, 

helyi 

neoklasszikus 

közgazdaságtan 

üzleti szféra, 

munkaerőpiac, ad-

hoc megoldások 

rövid táv 
erőforrás-allokáció 

és foglalkoztatás 

regionális, 

helyi 

tranzakciós 

költségek 

gazdaságtana 

gazdaságon kívüli, 

de regionális 

megoldások 

középtáv 
kormányzás 1-10 

évre 

nemzeti 

politikai, 

intézményi 

közgazdaságtan 

politikai és jogi 

környezet 

változásai 

hosszú  

táv 1 

intézményi 

környezet, 

szabályok 10-100 

évre 

nemzeti 
társadalom-

tudomány 

társadalmi 

szerkezet  

változásai 

hosszú  

táv 2 

beágyazódás, 

hagyományok  

100 év  

Forrás: saját szerkesztés Williamson (2000) és Lengyel (2010) alapján 

 

A migrációpolitika időtávjai egyben a lehetőségek és hatások periódusait is jelentik. 

Ahogy Tóth összegzi, nemzeti szinten a rövid távú döntések a rugalmasabb belpolitikai 

elemekre vonatkoznak, mint biztonságpolitika, középtávú inkább a szociál-, oktatás- és 

foglalkoztatáspolitika, hosszú távon pedig leginkább a külpolitika kérdései tisztázódnak  

(1997). A migrációval kapcsolatos cél- és eszközrendszer kidolgozása során ezen felül 

másképpen jelenik meg az idő szerepe a politikák történeti változása, alakulása mentén. 

Például a kibocsátó nemzet érdekeltsége törekvései alapján alakul, de az idők során is 

változik. 

 

A kutatások alapvetően a bel- vagy a külpolitika felől közelíti meg a migrációs politikák 

vizsgálatát. A belpolitikai felfogás a szelektív stratégiát szorgalmazza, azaz a gazdasági- 
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politikai igényeknek megfelelő, és a társadalom számára elfogadható, integrálható 

érkezőket akarja fogadni (Bose 2012).  

Ugyanakkor a migrációs folyamatok mentén a munkaerőpiaci kihívások mellett a 

társadalmi (kulturális és értékrendbeli) bizonytalanságból eredő félelem is megfigyelhető 

(Angenedt 2000). Európa a nemzetközi migráció szorgalmazásával  - ahogy Pieps (2004) 

értékeli – saját önmegsemmisítését készíti elő, hacsak nem sikerül a főként Afrikából és a 

Közel-Keletről érkező bevándorlók integrációja, vagyis az európai értékrend és kultúra 

elfogadása és átvétele. Az egyes országok csak ebben az esetben tudják identitásukat 

megtartani. Collier (2018) szintén amellett foglal állást, hogy Európának nem egy 

szabályoktól és feltételektől mentes, ortodox-liberális  bevándorláspolitikát kellene 

folytatnia – figyelmen kívül hagyva az európai nemzetek hagyományait, értékeit és 

érdekeit. Legfőképpen a szociálpolitika, foglalkoztatáspolitika, költségvetési politika egyes 

területeit veszik figyelembe, így például biztonsággal foglalkozó kutatások jellemzően 

csak a befogadó társadalom által felállított jogi feltételrendszer alakulásával foglalkoznak 

(Sík 2011).  

 Nem pusztán gazdasági kihívás, de a közvéleményben is fontos szerepet tölt be az 

egészségügy és a szociális ellátás kérdése. A magasabb szintű egészségügy, valamint a 

hozzákapcsolódó szociális ellátás ugyanakkor nagyban hozzájárul a társadalom 

fejlődéséhez és az ország versenyképességéhez (WHO 2015). Eredményeivel ismét javít a 

demográfiai trendeken, megnő az átlagéletkor és az egészségben eltöltött, aktív évek 

száma, felismerhetőek és gyógyíthatóak lesznek a betegségek, de az életminőség is 

javítható.  Tehát az egészségügy is alapeleme a versenyképességnek a WHO olvasatában. 

Biffl hívta fel folyamatosan a figyelmet arra, hogy noha a közkiadások területén léteznek 

migrációs kutatások, ezek egyike sem mutat rá arra, hogy a kívánt népességnövekedés, 

illetve a gyermekek számának növekedése nagyobb terheket ró az egészségügyi és a 

szociális ellátás mellett a köznevelésre és a közoktatásra is (2012, 2016, 2018).  

A klasszikus tételek 

A klasszikus modellek a XX. század első felében születtek, és a városi etnicitás kutatása a 

társadalmi és gazdasági hatások miatt nagy figyelmet kaptak. A klasszikus modellek 

létjogosultságát erősítette, hogy a II. világháború utáni korszakra jövőépítés és 

modernizmus szellem volt jellemző, melyek, ahogy a migrációelmélet rendszerezésénél 

láttuk, szintén a társadalom homogenitását helyzeték előtérbe. A modelleket arra az 

4.2 Az integrációt magyarázó modellek  
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időszakra és arra az adott térségre jellemző bevándorlási jelenségek és az ebből táplálkozó 

kihívások hívták életre. A kutatások célja a hosszú távú, a társadalom homogenitását 

megtartó, az összeolvadást segítő modellek megalkotása volt  (Aumüller 2009).  A 

modellek azonban lényegesen később, az 1980-as évektől jelentek csak meg 

Magyarországon. Részben etnikai alapú́ vizsgálatok is (Csanádi – Ladányi  1988), de 

nagyrészt a társadalmi egyenlőtlenségek egyéb (pl. jövedelmi különbségek, 

dzsentrifikáció) dimenzióinak feltárására és a térszerkezet jellemzőinek elemzésére 

vállalkoztak (Ekler – Hegedüs – Tosics 1980; Cséfalvay – Pomázi 1990; Lichtenberger 

1996).  

A chicagói iskola (így például Park és Burgess ) dolgozta ki először a migráció 

szisztematikus megközelítését, támogatva az asszimilációt, ugyanakkor párhuzamot húzva 

a térbeli mobilitás és az asszimiláció között. Itt ismételten Burgesst (1925) kell kiemelni, 

aki a nemzetközi népvándorláshoz a versengést, a konfliktust valamint az asszimiláció 

(„beolvadás”) fokozatait kapcsolja, ám ez utóbbit egy több generáción át lezajló 

folyamatnak írja le.  

Az iskola követői, Wirth, Richardson, és Taft a jövedelmi helyzetet és az iskolázottság 

kérdését is kiemelik, ugyanakkor Bogardus felhívja a figyelmet a társadalmi mobilitás 

(felfelé törekvés) és a társadalmi kommunikáció szegregációt befolyásoló hatására 

(Bogardus 1950). Ezen iskolák elméletei és modelljei ma is meghatározóak mind a 

szegregáció, mind a társadalom magatartásának kutatása szempontjából. 

Ezeken már túlmutat, de még a klasszikus iskolákhoz tartozik Eisenstadt megközelítése, 

valamint  Gordon elmélete a befogadási készségről, miszerint ha az újonnan érkezők 

átveszik a fogadó társadalom szokásait és értékrendjét, a befogadás is egyszerűbb 

(Aumüller 2009). Maga Eisensadt ugyanakkor úgy ítéli meg hipotézisét, hogy csak tér és 

idő függvényében fogadható el, tehát nem általánosítható (1954).  

A német modellek (Hoffmann-Nowotny vagy például Esser) az integráció folyamatát 

próbálják leírni, az egyes fázisokat rendszerbe foglalni. Esser az egyén útja felől 

fogalmazta meg az asszimiláció folyamatát (kognitív, strukturált, szociális és teljes 

beolvadás), ahol a társadalom zavaró tényezőként, akadályként van jelen  - az integráció 

tehát az újonnan érkező felelőssége. Hoffmann-Nowotny és Heckmann e folyamatot több 

mozzanatra bontotta, illetve náluk már az egyén személyiségjegyei is szerepet játszottak – 
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a befogadó társadalom azonban még mindig modell-szerű maradt. E teóriák egyén 

racionalitására támaszkodnak, tehát egysíkúan modellezik a folyamatot
12

.  

Az új típusú, de még klasszikusnak számító modellek már figyelembe veszik a fogadó 

társadalom egyes jegyeit, valamint az integráció körülményeit is. A szegmentált 

asszimiláció modelljei Portes (1993) nevéhez, az új asszimilációs modell Alba és Nee 

(1997) munkájához fűződnek. Portes szerint a második generáció intenzívebben 

asszimilálódik, és itt a befogadó közösség hozzáállása játszik nagy szerepet
13

.  Alba és Nee 

pedig arra mutatott rá, hogy hiába vette át a közös nyelv az uralkodó szerepet, az etnikai 

kulturális különbségek érezhetőek maradnak a második generációnál is. 

Az újabb kutatások eredményei 

Az integrációs elméletek a migránsok és a befogadó társadalom magatartását, az integráció 

szintjeit, a beilleszkedés (befogadás) sikerét és gátjait vizsgálják. Egyes elméletek szerint 

az integrációnak több fokozata létezik, attól függően, ahogy az adott társadalom és maga a 

migráns milyen célokat tűz ki, ugyanakkor mindkét fél alkalmazkodását és készségeit 

emeli ki. Bauböck és Volf az egyedi célok mellett a közös célok felállítását, elfogadását és 

elérését hangsúlyozza – és itt  már érintőlegesen megjelenik, hogy a hatalomnak fontos 

szerpe van (2001). Goodhart (2004) kétféle típust különböztet meg, az asszimilációt 

megkövetelő, illetve a sokszínűséget, multikulturalizmust támogató politikai vonalat. 

Kiemeli azonban, hogy azt az utat lenne célszerű megtalálni, ahol az egyenlő esélyek és 

jogok garantálása,  és ezzel szemben a jóléti állam fenntartása megoldható.  

Bindorffer szerint a bevándorlók integrációjának kérdésben fontos alaptétel, hogy az egyén 

egyszerre több társadalmi csoporthoz is tartozhat, és azonosságtudata egyszerre 

kulturálisan és társadamilag is befolyásolható (2001). Az etnikai csoportok statisztikai 

vagy politikai megfogalmazásban a származási ország mentén határolhatóak le, Weber 

(1972) azonban az összetartozás érzését hangsúlyozza –  attól függetlenül, hogy a közös 

eredet bizonyítható-e. A migránsok integrációjával foglalkozó szakirodalom a közösség 

(community) kifejezést használja, ezáltal közös nevezőre hozva a származás alapú 

meghatározást, az érzelmeken nyugvó hovatartozást, illetve a kulturális-értékrendbeli 

azonosulást (Treibel 2011), tehát kulcsszó az önbesorolás (Barth 2014)..  

                                                 
12

 Itt fontosnak tartom visszatérni Weber tézisére, miszerint az egyén cél- és értékracionális, emocionális 

vagy tradicionális szempont szerint dönt és cselekszik (1980:12) 
13

 az 1990-es években azzal a kijelentésükkel keltettek nagy visszhangot, hogy a második generáció az 

alsóbb társadalmi rétegek felé húz: „downward assimilation“ (1993:81) 

 



   50 

Érdekesnek tartom megjegyezni, hogy az etnicitás görög eredetű szó és eredeti jelentése 

barbár, közösségen kívüli: a polis egy olyan közösségre vonatkozott, melynek közös 

politikai céljai és törvényei voltak, az ethnos e törvényes körön kívül élők csoportja 

(Horváth 2006). Brubacker minden olyan vándorlási folyamatot etnikai vándorlásnak 

tekint, ahol az etnicitás főszerepet játszik. Kiemeli, hogy az integráció kérdése a társadalmi 

tőke alakulását is erősen befolyásolja (1998). Thränhardt (2000) rámutat, hogy ennek  

politikai korlátozása egyrészt a határon átnyúló gazdasági  kapcsolatokra, másrészt a 

tágabb értelemben vett tudás terjedésére is negatív hatással van.  

Itt emelném ki, hogy a migrációkutatás azért is fontos, mert az integráció hiánya 

demokrácia lényegét (7. ábra) és folyamatait is aláaknázhatja (Jones-Correa 1998).  

Ugyanakkor egyetértek Koopmans kijelentésével, mely szerint a teljesen liberális 

„multikulti” politika ugyan minden esetben az alapjogokra és az alapértékekre hivatkozik, 

a gyakorlatban eddig mégsem bizonyította hatékonyságát (2010). A szegregáció jelentette 

kihívások a fogadó társadalom számára komoly és sokrétű feladatot jelentenek, hiszen az 

integráció hiánya vagy hiányossága számos területen megmutatja magát. (6. ábra): 

 Térbeli koncentráció 

 A tér és funkciói 

 Társadalmi integráció hiánya 

 Egyenlőtlen esélyek (közoktatás, egészségügy, szociális támogatás) 

 Politikai részvétel 

 Pillarizáció 

 Jövedelmi helyzet  

 Fiskális hatások  

        tér és idő szerepe, migrációs sajátosságok 

6. ábra   A szegregáció jelenségeinek, kihívásainak területei 

Forrás: Patay (2016) 
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A demokráciák feladatai tehát számos integrációs területet érintenek, mely feladatok 

alapcsoportokba sorolhatóak. E három csoport  tulajdonképpen lefedi a demokrácia három 

alapfeltételeit is (7. ábra): 

 

 A demokráciák feladatai az integráció tekintetében 

a) részvétel 

döntésben, a jövő 

meghatározásában 

b) egyenlő  

elbánás 

c) értékek és 

kultúrák tiszteletben 

tartása  

A demokrácia alapfeltételei  

7. ábra   Az integráció szerepe a demokráciákban 

Forrás: Patay (2018) 

a) a különböző szintű döntési folyamatokból egyes rétegek ki vannak zárva (az új 

hazában, de nem ritkán a küldő országban is), illetve 

b) a demokrácia másik alapfeltétele az egyenlőség (Democracy Reporting 

International 2011) 

c)  Entzinger (1999) ehhez hozzáteszi a harmadik demokratikus alaptételt, a 

hagyományok, kultúrák, etnikumok sokszínűségének tiszteletét   

 

A szakirodalom, akkor is, ha érintőlegesen a helyi szint kihívásaival is foglalkozik (Volf, 

Bauböck 2001, Gruber 2016).  A bevándorlók integrációja, valamint a konfliktusokra adott 

reakciók Morales és Guini (2004) szerint 4 szinten: makro, mezo, mikro és az egyén 

szintjén vizsgálandók. Vodak és van Diijk már 2001-ben, de később Skeldon is (2012) 

kifogásolja, hogy a hatások a mikroközösség szintjén kevés kutatásban szerepelnek: a 

családmodell és értékrendek, az alapszintű oktatás, a munkahelyi kultúra, a vállalkozói 

környezet kérdései is, melyek a tovagyűrűző hatás miatt regionális és nemzeti szintű 

problémákhoz vezetnek. Sassen (2011) rámutat, kihívások elé néznek a helyi közösségek 

is. Ilyen területek a biztonság, családmodell, életvezetés, nevelés és tudás kérdésköre, de a 

vállalkozói környezet, lakókörnyezet, vagy a környezettudatosság is. A más országokból, 

régiókból érkezők változásokat hoznak a mindennapok szintjén is:  kihívást jelent a közös 

nevező megtalálása, a már kialakult hagyományok, értékrendek megóvása (Rédei 2007), 

ami értelmezésemben a helyi közösségekre értendő. Az értékrendbeli eltérések és az 
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interperszonális kapcsolatokra vonatkozóan is fontos kihívások elé néznek tehát a helyi 

közösségek. A munkanélküliség és az inaktivitás tehát egy olyan körkörös 

hatásmechanizmust vált ki, ahol a szegénység és a társadalmi izoláció erősödik, ezzel 

összefüggésben a munkaerőpiacra történő visszakerülés nehezebbé válik.  

A bevándorlók integrációja a marginalizációra adott politikai válaszok fejlődésére épülve 

alakul. Ezek a válaszok lehetnek preventívek vagy kuratívak (Hervainé Szabó 2015). 

Előbbiek megakadályozni igyekeznek az elszegényedésért felelős körülmények, különösen 

a munkanélküliség kialakulását, míg utóbbi intézkedések a fennálló marginális állapot 

javítását célozzák meg. Buckel (2014) a preventív eszközök kérdésével kapcsolatban 

kifejtik, hogy az Európai Unió, de az egyes tagországok is a munkavállaló védelmére – 

azaz a munkanélküliség elkerülése céljából – egyaránt kiemelik a közigazgatás, a 

munkavállaló és a munkaadó együttes felelősségét, noha a proaktív politikát tekintve ezek 

közül a munkaadóra hárul a legtöbb felelősség. Lodemel (2013) szerint az európai 

aktivizáló politika még felületes, országonként más-más arculatot mutatnak, és különösen 

települési szinten nehéz  jó példát találni. A szakmai készségek, a képzettség hiánya 

munkanélküliséghez, illetve tartós munkanélküliséghez vezetnek. Esélyeiket a technikai 

fejlődés is rontotta, de ezek a bevándorlók általában is hátrányos helyzetben vannak a 

munkaerőpiacon (McIntosh 2016).  

Az elméletek összegzése alapján a migrációpolitika nem csupán a bevándorlás 

feltételrendszerét határozza meg, illetve a már letelepedett bevándorlók élethelyzetét 

formálja, hanem push vagy pull faktorként is értelmezhető. Láthattuk, hogy a migráció 

által kiváltott hatások kiaknázása vagy éppen enyhítése céljából a migrációpolitikán túl 

egyéb politikai területeknek is szerepe lehet. A szegregáció jelentette kihívások a fogadó 

társadalom számára komoly és sokrétű feladatot jelentenek, hiszen az integráció hiánya 

vagy hiányossága számos területen megmutatja magát. Az integráció vizsgálata a 

munkaerőpiacon kívül is szükségszerű, hiszen a szegregáció és marginalizáció jelensége 

más aspektusokból is megfigyelhető: a mikroközösségben, a jóléti ellátás területein, 

jövedelmi és képzettségbeli helyzet alapján, de beszélhetünk értékrendbeli vagy térbeli 

szegregációról is.  

  

4.3 Összegzés és kitekintés a kutatás további fejezeteire 
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A kormányzási, döntéshozatali mechanizmusok mellett a regionális fejlődés és a városi 

térségek versenyképességének több oldalról történő megközelítése segítségünkre lehet a 

bevándorlás pozitív és negatív hatásainak rendszerezésében, illetve a politikai válaszok 

értékelésében. A fejezet a kutatásom szempontjából lényeges, a migrációkutatás és a 

regionális tudomány közötti kapcsolódási pontokat emeli ki.  A fogalmak, megállapítások 

és összefüggések tehát nem teljeskörűen, hanem kutatási területem mentén kerülnek 

bemutatásra. Ezek rendszerezése az empirikus kutatás hátterét is kiegészíti.  

A migráció erős hatással van - a nemzetek gazdasági és társadalmi fejlődése és konfliktusai 

mellett – a régiók és a települések szerkezetének alakulására és fejlődési útvonalára is. A 

települések tipizálásának fogalomrendszere sokrétű, és az Európai Unióhoz való 

csatlakozásunk sem tette egyszerűbbé a kérdést (Tóth 2011). Amit azonban a kutatás során 

is tapasztaltam, a fogalmak értelmezésekor mindenképpen fontos szemelőtt tartani, hogy a 

régiók élnek, állandó változásban vannak, hiszen olyan társadalmi képződmények, 

amelyeket a társadalmak folyamatosan építenek (Benko 2002).  

 

A definíció meghatározásakor egyrészt közigazgatási határt is figyelembe vehetjük, ez a 

lehatárolás azonban nem jelent homogén területi egységet. A régió fogalmának többféle 

értelmezése létezik, kutatásom szempontjából azonban a területi hatalommegosztás és 

közigazgatási határok mellett lényegesnek tartom azokat a nézőpontokat, melyek egy 

térség társadalmi (ideológiai) koncentrációjaként, folyamatos alakulásaként határozzák 

meg. A régió társadalmi térkategóriaként a térség, az övezet szinonimája, mely lehatárolás 

(regionalizáció), szerveződés (regionalizálódás) és identitás (regionalizmus) mentén 

létrejövő területi egység (Nemes Nagy 2009). Benko rámutat, hogy a gyakran idézett 

hármas felosztás: homogén, csomóponti és tervezési régió Lajugie-nál összefonódik, ahol 

is a régió olyan földrajzi területet jelent, amely lehetővé teszi természeti és társadalmi 

jelenségek leírását, gazdasági és társadalmi adatok összevetését, és közös politika 

alkalmazását. A régió jellemzője tehát az integráció, a homogenitás, a szolidaritás és a 

kölcsönhatás (2002).  

A migrációkutatásban az európai kutatási eredmények, nem határozzák meg egyértelműen 

a határt, illetve nem a NUTS-rendszerben gondolkodnak – hiszen, ahogy az előző fejezetek 

mutatják, a legtöbb vizsgálat amúgy is jellemzően nemzeti szinten, vagy egy-egy város 

5 A regionális tudomány elméletei a kutatás számára 
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kiemelésével történik. Európán kívül természetesen nem alkalmazzák az európai rendszert, 

Amerikában pedig államonként is eltérő a térfelosztás.  

Az elvándorolt népesség városokba költözik, de a nemzetközi migráció kitűntetett 

célpontjai szintén a városok, városi térségek (Kőszeghy 2009, Rédei 2014). Az európai 

népesség 70%-a városokban, városi térségekben él és dolgozik, és ehhez a migráció (belső 

és kívülről érkező) nagyban hozzájárul.  A városok ezért fontos szerepet játszanak az EU 

2020-as stratégia megvalósításában, noha a dokumentum ezt így nem emeli ki. A 

városfejlesztés tágabb definiálása (azaz a folyamatos módosítás, fejlesztés) mellett 

azonban a szűkebb értelmezésre, vagyis az újabb, kedvezőbb működési tér megvalósítására 

érdemes koncentrálni (Rechnitzer – Smahó 2011). A fejlesztési stratégiák kidolgozása, 

mint a kihívásokra adott válasz, interdiszciplináris szemléletet, valamint többdimenziós 

elemző munkát is igényel. A városfejlesztési koncepció így szükségszerűen magában 

foglalja a terület sajátosságainak, belső adottságainak, illetve környezeti jellemzőinek, a 

külső feltételeknek az értékelését is (Lukács 2003).  Mindezt a migrációs jelenségek 

intenzitásnak függvényében szükséges szem előtt tartani. A regionális kutatások 

középpontjába az utóbbi években hazánkban is a városok sikeressége (Rechnitzer 2007) 

került, és számos tanulmány szerint a fejlett országok sikerei mögött térbeli koncentráció 

rejlik (Szirmai 2005). Ez visszacseng abban is, hogy a bevándorlást szintén a koncentráció 

jellemzi: Hárs az 1997-2007 közötti nemzetközi adatok összevetése alapján megállapítja, 

hogy a küldő országok megoszlása (etnikai megoszlás) regionális eltéréseket mutat a 

fogadó országban (2009). A kérdés azonban, hogy a koncentráció minden, amúgy is 

fejlődő, növekedő településen megjelenik, nyitva marad.  

 

A Statistik Austria az életszínvonal alakulását bemutató éves jelentését korábban a 

jövedelem (jólét) változásával mérte, 2012-től azonban új rendszert dolgozott ki, melyben 

az EU-2020 célkitűzései is megjelentek. A rendszert azonban maga a Statistik Austria sem 

nevezte el egységesen, hol a társadalom jól-létének, hol a társadalmi haladásnak, hol a 

jólét és a haladás mérését említi.  

Az Európai Unió a fejlődés sarkalatos pontjait ma három kulcsszóval emeli ki: intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedés (Európa 2020), tehát már figyelembe veszi a mai, 

megváltozott kihívásokat. A változásra visszavezetett meghatározás szerint a fejlődés egy 

többszintű, többfaktoros, kumulatív változási folyamat (Chant-McIlwaine 2009). Ebből a 

5.1 Fejlődéselméletek 
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tételből kiindulva kísérlem meg dolgozatomban a faktorok közül a főbb migrációs 

tényezők kiemelését, majd a szintek szerepének bemutatását. A  migrációkutatás és a 

regionális tudomány értelmezése után az empirikus vizsgálat részeredményei mentén 

mutatok rá a főbb kihívásokra és a politikai válaszok tanulságaira. A társadalmak 

alakulásával a régiók fejlettsége mindig is kölcsönhatásban állt, noha ennek jelentősége az 

idők során sokszor változott (Enyedi 2012). A fejlődés nemzeti és regionális mérésére az 

Európai Bizottság módszertani kézikönyvet adott ki 2013-ban, European System of 

National and Regional Accounts – ESA/ESVG 2010 címmel, az adatokat pedig 2014 óta 

kötelező  az Eurostat felé biztosítani. 

 

A fejlődés értelmezése azonban nem egyértelmű a szakirodalomban. A fogalom 

legegyszerűbb, közgazdaságtani megfogalmazását fontosnak tartom kiemelni: így a 

fejlődés, a növekedéssel szemben, legtömörebben a minőség és a változatosság növelését 

jelenti (Pike et al. 2016). Mások, a fejlődés fogalmához a természeti és gazdasági 

adottságokon kívül az emberi tényezőt is kapcsolják. Egy régió vagy település 

fejlődésének vizsgálata a gazdasági növekedésen túl tehát társadalmi, környezeti, illetve 

politikai folyamatokhoz is köthető (Málovics-Bajmóczy 2009).  Nijkamp és Abreu (2009) 

ebből a gazdasági szereplők lehetőségeit emeli ki,  úgymint  munkaerőpiac, tőke, 

technológiai környezet és vállalkozói/ munkahelyi kultúra. A fejlődés értelmezésében a 

gazdasági aspektusok mellett a társadalomtudomány kérdései is hangsúlyt kapnak. Így 

például Todaro és Smith (2009) esetében, akik a méltóságot és a (választási) szabadságot 

azonosították a fejlődéssel, mint ahogy már Sen is (2003) a szabadságot
14

  mint a 

lehetőségek bővülését hangsúlyozta.  

Véleményem szerint ezt a felfogást követte, de másképpen  rendszerezte a fejlődés egyes 

faktorait Hayami és Godo (2005), amikor két alrendszert különböztetett meg: gazdasági és 

szellemi (kulturális) fejlődési tényezőket. Munkájuk emellett dolgozatom szempontjából 

azért is fontos, mert egyrészt a két alrendszer közötti és az egyes tényezők közötti 

kölcsönhatásra is rámutatnak, másrészt kiemelik, hogy a kulturális-intézményi alrendszer 

időben és térben is (társadalmanként, régiónként) formálódik.  

 

                                                 
14

 A neoliberális iskola jelentős képviselője, Hayek a szabadságot úgyis definiálja, mint kényszer teljes 

hiányát, legyen az társadalmi, gazdasági, környezeti. Mint ilyen, a civilizáció terméke, megléte tehát 

befolyásolható (1961). 
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A migrációkutatás szempontjából jelentősebb elméletekre rávilágítva – Szentes (2011) 

nyomán – a klasszikus közgazdaságtan képviselői között természetesen Adam Smith nevét 

kell említenem (bár közül a munka és a munkaerő szerepét hangsúlyozta, valamint a 

humán tőkére vonatkozó minőségi és mennyiségi elvárások fontosságát is emelte ki.  A 

XIX. századi klasszikus közgazdászok elméletei is a munkaerőpiacra koncentráltak a 

termelékenység mellett. A Say-dogma szerint minden termelés megteremti a maga piacát, 

azaz nem lehetséges tartós munkanélküliség – követői, így Ricardo vagy Marshall, 

gyakorta erre hivatkoztak, noha a feltételeket, például hogy a kínálati viszonylatok 

határozzák meg az egyensúly kialakulását, nem vizsgálták (Madarász 2000).   

 

Már Malthus rávilágított, hogy a lakosság összetételének és számának változása fontos 

gazdasági tényező̋, akár a gazdaságot is befolyásoló́ ártalmas társadalmi folyamatokat 

indukálhat, mint rasszizmus és az élettér beszűkülése – és  később, a XX. századi 

tanulmányok fókuszában majd az az elképzelés áll, hogy tömegek érkeznek a nyugat-

európai országokba, munkát követelve, társadalmi konfliktusokat generálva.  Marshall 

szintén előtérbe helyezte az embert mint a gazdasági és társadalmi fejlődés kulcsfiguráját. 

Munkásságában a humán tényező szerepe, a magatartása, kulturális, iskolázottsági és 

erkölcsi jellege, de nemzetközi áramlása is szerepet kapott (Potter –Watts 2012).  

Ugyan ismét a makroökonómiai szintet, és egy több-kevésbé zárt gazdaság modelljét hozta 

előtérbe,  migrációkutatás aspektusából mégis ki kell emelni, hogy Keynes a fejlődés egyik 

pillérét a munkanélküliség mérséklésében látta, ahol is a multiplikátorhatás 

keresletnövekedés mellett növekvő foglalkoztatást vált ki (Mátyás 1999). Fontos eleme e 

multiplikátorhatásnak, hogy a többletjövedelmeből a régió más aktora is részesül (Lengyel 

- Rechnitzer 2004). Másrészt az elvárások, valamint a társadalmi feszültség Keynes-nél 

mint a fejlődést hátráltató tényező került előtérbe (Linss 2011). Galbraith, és a Keynest 

követő közgazdászok, a fejlődés problematikáját az államnak a társadalomhoz 

alkalmazkodó politikájában látják. A reformisták szerint ugyanakkor a vándorlási 

folyamatok hátráltatják ezt a fejlődést – ez a tétel később visszatükröződik az integrációs 

elméletekben, igazolva vagy megcáfolva azt (Aumüller 2009).   

Többen foglalkoztak később a humán tőke jelentőségével, ezen belül a munkaerőbe történő̋ 

befektetés módjaival és megtérülésével – így a neokeynesianusok, akik mind Keynes, mind 

a neoklasszikus tételekből merítettek, postkeynesianusok (mint Robinson vagy Harrod), az 

új intézményi iskola (Coase) és az új marxisták (Kalecki) képviselői (Mátyás 1999).  
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Az ortodox elméletek túlzottan absztrakt és általánosító nézeteit próbálta módosítani a 

német (Hildebard, von Schmoller) és az intézményi iskola (Veblen), rámutatva a nem 

gazdasági tényezők szerepére. A német iskola, egy erősen nacionalista szemléletet 

vállalva, már akkor kétségbe vonta a liberalizmus kedvező hatását is, hangsúlyozva a 

fennálló jogrend, nemzeti kultúra és értékrend meghatározó szerepét. Az 

institucionalizmus pedig az aggregált és  intézménysült egyéni és közösségi szokások, 

hagyományok, célrendszerek, valamint ebből továbbvezetve a politika befolyását emelte ki 

(Szentes 2011). 

A mai vizsgálódások tárgyköre kiterjed az ember környezetének komplexitására, a 

technikai és tudományos fejlődésre, az intézményi háttérre, de a kultúra és az emberi jogok 

szintén fókuszba kerültek, noha nem mindig kellő hangsúllyal (Dusek 2013).  Stough és 

Nijkamp (2009) pedig rámutat, hogy a munkaerő, a termelékenység, illetve a fiskális 

hatások még mindig központi szerepet töltenek be a kutatásokban,  ezért az intézményi és 

hatalmi elemek szerepére és kooperációjára hívják fel a figyelmet.  

A regionális tudományhoz kapcsolható fejlődéselméletek, meggyőződésem szerint, a 

migrációkutatásban újfajta vizsgálati támpontokat adnak. Ezen elméletek egyrészt a 

gazdasági növekedés okait és ezek összefüggéseit magyarázzák, másrészt a szükséges 

beavatkozások idejét, mértékét és módszereit tárgyalják (7. táblázat). 

7. táblázat   A három fő fejlődéselmélet alkalmazhatósága  

Elmélet Elemei 
Vizsgált 

időszak  

Vizsgált fejlettségi 

faktorok 

Vizsgált 

migrációpolitikai 

elemek 

Keynes 

kormányzati 

kiadások, termelés 

fejlesztése, 

kumulatív okság 

1960-1970-

es évek 

fejlesztések 

regionális 

eltérései, 

jövedelem  

bevándorlás 

irányításának területi 

eltérései 

Exogén 

kormányzati 

alapfeltételek, 

tényezők 

mobilitása, külső 

faktorok 

1970-1990-

es évek 

foglalkoztatottság 

és életszínvonal, 

infrastruktúrák  

jogi, adminisztrációs 

változások, 

szakpolitikai 

adaptációk 

Endogén 

alulról 

szerveződés, helyi 

tényezők, 

integráltság 

1990-es évek 

végétől 

tudás, humán és 

társadalmi tőke 

jellemzői, 

életszínvonal 

kompetencia szintek 

változása, kooperáció 

kérdése 

Forrás: saját összeállítás Capello (2007), Lengyel (2010) alapján  
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A fent már említett keynesi elmélet alapján a regionális gazdaságfejlesztés az állami 

beavatkozások mentén az export (bázis-) tevékenység dinamizálásán, ezáltal az 

interregionális multiplikátor hatáson alapul. A migrációs folyamatokra vetítve az exogén 

növekedési modell és az endogén elméletek közötti fő különbség az, hogy az előbbi a 

fejlődést exogén, külső, vagyis független tényezőnek tekinti, ugyanezt az endogén modell 

képviselői pedig a többi belső tényező  alakulásával összefüggésben értelmezi (így 

Samuelson vagy Lukas). Ez utóbbinál különösen fontos szerepe van a humán tényezőnek 

mint helyi erőforrásnak.  Az exogén elmélet szerint az állami beavatkozás alapszintű 

fenntartása mellett (infrastruktúrák fejlesztése) a tényezők mobilitását kell lehetővé tenni, 

ugyanakkor az endogén irányzat a helyi adottságokat, a minőséget, azaz a technikai 

fejlődést és a humán tényező kvalitásait tartja hangsúlyosnak (Ortiguera – Santos 1997). 

Ezzel párhuzamosan az endogén folyamatok nem pusztán az endogén faktoroktól, azaz a 

már helyben lévő potenciáloktól függenek, hanem exogén tulajdonságú faktoroktól is, mint 

a mobil munkaerő vagy a tudás és az információk beáramlása. Itt jelenik meg ismét az 

állam, amennyiben a kedvezőtlen helyzetű régiót a tudás, a technológia átvételében segíti 

például oktatási infrastruktúrával, a térség vonzóvá tételével (Stimson – Stough – Roberts 

2006). Párhuzam húzható meglátásom szerint tehát a  keynesi-i beavatkozás (állami 

kiadások irányítása, termelés növelése) és az 1960-as és 1970-es évekre jellemző nyugat-

európai bevándorláspolitika között.  

 

A neoklasszikus exogén növekedési elmélettel a migrációkutatás mezo és mikro szintű 

tényezőit érdemes párhuzamba hozni – ezek a vándorlás okai, költségei, illetve akadályai. 

A hatások tekintetében ezen a ponton a foglalkoztatottság, a munkabér, valamint a 

jövedelem alakulásának összefüggéseivel érdemes foglalkozni, mely – ezt továbbvezetve – 

a régiók jövedelmi helyzetét kívülről befolyásolja. A kormányzati beavatkozás 

szükségességével kapcsolatban ezen felül a jogi, adminisztrációs, vagy társadalmi korlátok 

csökkentését, illetve a lakosság mobilabbá tételét kell kiemelni. Az endogén növekedési 

modell a következő sarkalatos pontokhoz vezet el bennünket: a regionális brain-drain 

(szakemberek vonzása), a tanulmányi célú migráció dinamizálása és az oktatás input és 

output oldali multiplikátor hatása, továbbá rövid távú migráció, illetve a 

transznacionalizmus szabályozása.  

Itt tartom fontosnak Mydral tézisét kiemelni. Myrdal  elmélete szerint (Lengyel-Rechnitzer 

2004, 275) a gazdaság egyes tényezőinek – kereslet, jövedelem, beruházás, termelés – 

változása hatással van a többi tényezőre, a hatások pedig újabb változásokat indukálnak. E 
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kumulatív folyamatok a centrumrégióban zajlanak, de a vele kapcsolatban álló más 

térségek gazdasági fejlődését is erőteljesen befolyásolják, akár pozitív, előnyös (spread 

hatás), akár negatív irányban (backwash hatás). A jelenség később Stimson, Stough, 

Roberts szerint is elsődleges szerepet kell, hogy kapjon a regionális fejlődés tényezőinek 

értékelésekor (2006). 

A fejlődéssel foglalkozó szakirodalom az utóbbi évek folyamán a versenyképesség és a 

globális kihívások témaköreivel is bővült: az 1980-as évek végén a neoklasszikus, 

valamint a területi irányzat egyes képviselői a gazdasági növekedést a versenyképesség és 

a  nem hagyományos tényező-ellátottság bevonásával magyarázzák (Camagni – Capello 

2013). Frank szintén azt emeli ki, hogy a fejlődés fontos eleme, a kohézió és a governance 

mellett, a versenyképesség annak minden adott tényezőjével (2008). 

 

Mind az OECD (1997), mind a Bizottság (1996 és 1999) leszögezi, hogy a 

versenyképesség eszköz, nem maga a cél, illetve ennek definiálásában a magas jövedelem 

létrehozásának képességét hangsúlyozza. A magas életszínvonalat az Unió a 

foglalkoztatási rátával és a fenntarthatósággal kapcsolja már össze a második Kohéziós 

Jelentésben (EC 2001), s a negyedik Jelentésben mindezt kiegészíti: a versenyképes 

tudásgazdaság (képzettség), valamint a határon átívelő kapcsolatok jelentőségével (EC 

2007/273).  A 2020-as Stratégia a versenyképesség kapcsán kiemeli a fejlett és fejlődő 

gazdaságok egyre feszesebb versenyét, illetve Európa versenyképességének prioritását. A 

dokumentum ennek szellemében minden gazdasági szektor erősítését (K+F, foglalkoztatás, 

jogi háttér) szorgalmazza. A gazdasági és társadalmi stabilitás, biztonság és 

fenntarthatóság meglátásom szerint tehát a migrációpolitikában is kiemelt helyet kell, hogy 

kapjon.  

A területi verseny egy olyan folyamat, „amelynek során a regionális, helyi gazdaság 

fejlődését bizonyos csoportok a helyi politikákon keresztül más térségekkel versengve 

próbálják befolyásolni explicit vagy gyakran implicit módon” (Lengyel – Rechnitzer 2000, 

132). A területi versenyképesség definiálásakor többféle megközelítéssel, más-más 

szereplő kiemelésével találkozunk, fogalma azonban alapvetően a versenyben való 

helytállás és az elért teljesítmény mellett a bevatkozás/változás képességére utal. Lengyel 

szerint egyaránt feltételezi a növedekést és a fenntarthatóságot, ennek értelmében 

5.2 A területi versenyképesség  
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meghaladja a gazdasági növekedés tartalmát, megcélozva a hosszú távú társadalmi és 

intézményi haladást (2012).  

A versenyképesség hátterében különféle tényezők húzódnak, az elméletek pedig többféle 

megközelítésből emelik ki a tényezőket. De akár vállalati, akár térségi versenyképességről 

beszélünk, a vizsgálati módszerek sem egyöntetűek (Módos 2006). A területi 

versenyképesség fogalma és feltételrendszere eltér a vállalati szemlélettől, azonban 

értelmezése nem egységes (Camagni 2009), vagy nem is értelmezhető
15

 (Krugman 1994).  

A területi versenyképesség  definiálása tehát nehéz, és, ahogy Horváth fogalmaz, függ a 

vizsgált versenytértől, a témakörtől (2001). Kitson és tsi. (2004) emellett a szubnacionális 

vetület szükségét hangsúlyozzák.  

 

A regionális tudomány német kutatója, Meyer-Stamer a versenyképesség megértéséhez és 

vizsgálatához egy négyszintű rendszert dolgozott ki (2008): 

 Meta szint, a társadalmi keretfeltételek: vállalkozást, tanulást, változást bátorító 

értékrendek, kohézióra való törekvés, tőketeremtő és stratégiai képességek 

 Makro szint, átfogó politikai-intézményi keretek: fiskális, kereskedelem-, szociál- 

stb. politikák jellemzői 

 Mezo szint, célzott intézkedések: strukturális vagy területi vetület, ezek 

infrastruktúrája, koncepciói, támogatottsága 

 Mikro szint, mikrokörnyezet: vállalati és közösségi környezet, a tanulás, 

rugalmasság, minőség, kapcsolatok értéke 

Dolgozatom szempontjából Meyer-Stamer elméletéből a harmadik, mezo-szint 

jelentőségét tudom kiemelni, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk a 

társadalmi és intézményi rendszer jellegének, de a mikro szintű környezet befolyását sem a 

bevándorlás kihívásainak kutatásakor. Másfelől, olvasatomban, itt a mezo szint mint 

területi vetület a településszerkezeti, közigazgatási szinteket is jelenti. A mezo szintre 

fókuszálva Nemes Nagy a versenyképesség térbeli és időbeli összevetésére három faktort: 

az egy főre jutó jövedelmet (élőmunka-termelékenység), a foglalkoztatottságot, valamint a 

korszerkezetet alkalmazza (2006).  

                                                 
15

 Krugman szerint a versenyképesség fogalmát nincs értelme területi (nemzeti) aspektusból alkalmazni: 

egyrészt mert csupán egy „rendkívül hasznos politikai szófordulat” (40. o.), másrészt az országok vagy 

régiók nem vállalatok, harmadsorban  az életszínvonal alakulását belső tényezők határozzák meg, nem a 

versenyhelyzet (1994). 
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A fentiekből kiindulva akkor lesz versenyképes egy régió, ha nyitott, magas a 

foglalkoztatottság, jövedelme magas (Horváth 2001), és ebből a lakosság széles rétege 

részesülhet (Lengyel – Rechnitzer  2000, 137).  Enyedi szintén feltételként emeli ki, hogy 

ebből a jövedelemből a lakosság széles rétege részesüljön, azonban hozzáteszi, hogy a 

regionális jövedelem befektetésekre és operatív költségekre is fedezetet kell, hogy nyújtson 

(1998, 41). A kutatás tárgyát tekintve továbbá Storper (1997) megfogalmazását emelem ki, 

mely szerint a területi versenyképesség vonzást és helyben tartást jelent. Bajmóczy (2011) 

és Lengyel (2010) újabb értelmezésében a fogalom már az összes érdekelt (gazdasági 

szereplő és lakosság) megtartását (életszínvonalának biztosítását) is lefedi. Szerb és 

Hornyák szintén rámutat, hogy a versenyképesség definíciója számos esetben output-, azaz 

teljesítmény-orientált, noha a fogalom másik dimenziója a szereplőkért folytatott verseny 

(2016).   

A versenyképességi modellek tekintetében a szakirodalomban többféle elgondolás létezik, 

az általam ismert elgondolásokban az életszínvonal (jólét, életminőség) mint cél jelenik 

meg, a gazdasági környezet, a humán tőke pedig egyértelmű hangsúlyt kapnak (Komlósi et 

al. 2014, Szerb-Hornyák 2016). 

 

Porter nevét természetesen ki kell emelni, különösen, mert a versenyképesség kifejezést 

először még nem tartja célszerűnek, ennek vonatkozásában egy nemzetgazdaság 

kompetitív előnyeiről beszél (1990). Későbbi munkáiban, illetve a rombusz-modell 

(gyémánt modell, diamond-model) kapcsán (1999) a versenyképességet országokra és 

régiókra is használja, és itt már párhuzamot húz a versenyképesség, az életszínvonal és a 

termelékenység között. Elméletében a területi versenyképességet vállalatok 

termelékenységére vezeti vissza, és fontos szerepet játszik a helyi tényező-ellátottság és a 

környezet  (8. ábra):  
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8. ábra   Porter versenyképességi gyémánt modellje 

Forrás: Cunningham et al.(2019) alapján saját szerkesztés 

 

Cunningham et al. (2019) tanulmányában kiemeli – ami kutatásom szempontjából is  

fontos –, hogy a modell kiegészül a kormányzat-intézményrendszer és a véletlen 

szerepével, valamint, hogy a humán tőke formálódása a többi tényező fejlődésére is kihat. 

A versenyképesség növelése Porter elméletében is alkalmazkodást igényel, illetve 

dinamikusan fejlődő környezetben valósulhat  meg. Ezzel párhuzamosan már kutatásom 

szempontjából is rá kell mutatnom, hogy az innovációs környezet, és maga az innováció 

meghatározásának és szerepének szintén többféle megközelítése létezik
16

, azonban 

Lengyel és Rechnitzer (2000) szerint az innováció nem csupán gazdasági, de társadalmi 

vetületben is meg kell, hogy jelenjen. Az innováció ösztönzéshez emellett a kooperáció is 

előtérbe kell, hogy kerüljön (Grosz – Rechnitzer 2005), és meglátásom szerint az 

információ áramlása szintén ide idetartozik.  

Enyedi (1997) tíz tényezőt azonosított a regionális versenyben való helytállás tekintetében,  

Lengyel (2003) a versenyképességet meghatározó tényezők egymásraépültségét 

hangsúlyozza piramis-modelljében. A faktorok a folyamatelmélet alapján  

két időtáv (rövid és hosszú) és négy kategória szerint is rendszerezhetőek, ahol  

a cél nála is a jólét, az életszínvonal javítása. A modell nyolc, hosszú távon is érvényesülő 

 

 

                                                 
16

 Hisrich – Peters 1992, Freeman 1992 és 2001, ill. Oslo-Kéziköny 2012 
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 sikerelemet állapít meg:  

 Gazdasági szerkezet 

 Társadalmi szerkezet 

 Innovációs kultúra 

 Döntési központok 

 Regionális elérhetőség 

 Környezet minősége 

 Munkaerő felkészültsége 

 Társadalmi kohézió  

 

A versenyképességi fa (Marteen de Vet et al. 2004) már a versenyképesség hatótényezői 

közötti komplex kapcsolatrendszert és ciklusosságot is szemlélteti, ahol az anyag- és 

energiaáramlás alulról fölfelé (inputok - versenyképességi alapok - ouputok), felülről lefelé 

és oldalirányban is szükségszerű. A cél itt is a jólét és a szociális biztonság. 

Begg, aki a települési szintű kutatásokat kifejezetten szükségesnek tartja, a befolyásoló 

elemek közül a makro szintű hatásokat és a tanulási képességet is  kiemelte (1999). Shen a 

nem a nemzeti, hanem a helyi politika szerepét hangsúlyozza, amennyiben a gazdasági 

szereplők és a lakosság között érdekellentét húzódik (például alacsony bérek, egyéb 

externáliák), hiszen a szereplők vonzása/megtartása a cél (2004). Szirmai szerint 

ugyanakkor  a szubnacionális politika lehetőségeit behatárolja a nemzetgazdaság jellege 

(jövedelmek, foglalkoztatás). Másrészt Szirmai – Hayami és Godo fenti 

fejlődésdefiníciójához hasonlóan – a települések versenyképességének vizsgálatakor 

gazdasági és társadalmi dimenziót különböztetett meg, és eszerint határozta meg a 

tényezőket és a befolyásoló körülményeket (2009).  

 

Egedy kiemeli (2012), hogy a városok lakóinak véleményének vizsgálata is szükséges, 

hiszen a versenyképesség a lakosság életszínvonalának tükre. A területi versenyképesség 

faktorait és ezek alakulását azonban rangsorok összevetésével is vizsgálhatjuk. A World 

Economic Forum 2018-ban
17

 a Global Competitiveness Reportban a versenyképességi 

tényezőket négy főcsoportba rendezi: alapkövetelmények – humán tőke – piacok – 

innovációs rendszer. Az új GCI, bár egy kicsit megkésve, de ezáltal külön kiemeli az 

                                                 
17

 A GCI 4.0 a mutatókat még mindig 12 pillérbe sorolja, viszont már nem csupán három, hanem négy 

főcsoportban. Hazánk a 48., Ausztria a 22. helyen áll 2018-ban. 
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emberi tényezőt és az innovációt. Objektív (GDP, demográfia, foglalkoztatottsági adatok, 

FDI, bűnügyi adatok, egészségügy stb.) és szubjektív (minőségi, döntési kérdések) 

mutatószámok alapján értékel, majd felállítja a sorrendet.  

Az EU a nemzeti és a regionális versenyképességre három dimenzió mentén állította fel 11 

indexből álló rendszerét. Ebben az alaptényezők mellett (infrastruktúra, stabilitás) a 

munkaerőpiac teljesítménye és az oktatás is szerepet kap. Az  innováció mint a fejlődés 

motorja szintén több mutatóból tevődik össze, mint például humán erőforrás, finanszírozás, 

vállalati tevékenységek és eredmények (innovátorok, gazdasági hatások) (2016).  Már az 

1990-es évek ranglistái is az üzleti és innovációs környezet, illetve a humán tőke 

jelentőségére alapoztak, ahogy a Kresl-féle (1995) vagy a Level-féle (1999) rangsorok.  

Jesen és Butler (1997), valamint Hu et al. (2013) pedig a közszolgáltatások és a helyi 

kormányzáshoz kapcsolható mutatókat is alkalmazta rendszerében.  

 

A területi versenyképesség megfogalmazásában az átfogó cél tehát mind a tudomány, mind 

a politika irányából az általános jólét, az életszínvonal és életminőség növelése. 

A jóléti állam felelőssége a népesség elemi jólétének biztosítása. Az eszközrendszer, 

valamint a hangsúlyok államtípusonként eltérőek. Így a liberális állam (Nagy-Britannia) 

piacközpontú, a skandináv típusú állam (Svédország) a legmagasabb szinten akar 

egyenlőséget teremteni, míg Ausztria mint konzervatív állam többszereplős hierarchikus 

rendszert vezet (kisközösségek, egyház, stb. bevonása).  Amellett, hogy az utóbbi húsz 

évben reformoknak, szigorításoknak vagyunk tanúi, a jóléti állam célja az életszínvonal 

védelme, azaz az általános jólét, a foglalkoztatás és az ellátás biztosítása, a szolidaritás 

erősítése (Tomka 2008). 

A jólét és a jól-lét fogalma a szakirodalomban tehát többféle értelmezésben merül fel. A 

jól-lét meghatározásait vizsgálva azonban kitűnik, hogy túlnyomó részt  a szubjektív 

fizikai állapottal vagy a mentális egészséggel azonosítják a fogalmat (boldogság, 

elégedettség, önbecsülés, bizalom). Az összetett definíciók a jól-létet az élet több területére 

is kiterjesztik, itt ezt az értelmezést az életminőséggel tudom azonosítani. Az ilyen 

holisztikus szemléletű definíciók alapján Szántó és tsi. (2016) hat területet, illetve azok 

indikátorait azonosította be: pszichológiai és viselkedési indikátorok, szociális indikátorok 

(kapcsolatrendszerek, társadalmi beilleszkedés), fizikai indikátorok, a kognitív terület 

mutatói (tanuláshoz és munkához való viszony, önállóság), valamint az anyagi terület 

5.3 A jólét / jól-lét fogalompár 
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mutatói (jövedelem, vagyon, marginalizáció). Munkájuk rámutat, hogy a jól-lét 

koncepciójának vizsgálatában a pszichológiai-fizikai-társadalmi meghatározottság jelentős, 

és az anyagi – vagyoni állapot jellemzően ennek hátterét adja.   

Ugyanígy összetetten elemzi a Stiglitz, Sen és Fitoussi által fémjelzett Bizottsági jelentés 

(2010) a jól-lét kérdését, amikor az anyagi jólétet szintén az általános jól-lét, azaz a 

haladás és fejlődés fogalomkörébe illeszti. Rámutatnak azonban, hogy a jólét mérésekor, 

illetve javaslatok előkészítésekor a jövedelmek mellett a vagyoni helyzet és a fogyasztás 

mutatóinak is jelentősége van. A Jelentés az anyagi helyzet változásai mellett a következő 

területek mérését javasolja a jól-lét meghatározásának tekintetében: egészség, oktatás, 

munkaerőpiac, politika, kapcsolatrendszerek, környezet, biztonság.  

A migrációpolitikában szintén hangsúlyos pontként merül fel a jól-lét kérdése. Ahogy 

Hervainé Szabó kifejti, a jól-léti intézkedések nem nélkülözhetik a társadalmi innovációk 

alkalmazását (2015). Ide tartozik a társadalom biztonságérzete (közbiztonság, terrorizmus), 

a közösségi összetartozás és jól-lét érzése, a humán tőke fejlesztések lehetőségei, a 

szociális biztonság és kiszámíthatóság, a társadalmi igazságosság és a közös értékrendek és 

identitástudat fenntartása.  A migrációhoz kapcsolható jól-lét alakulása a lakosság 

kulturális, értékrendbeli, illetve világnézeti összetétele is meghatározza. A városban élők 

életminőségét, és ezáltal a városi társadalom állapotát az egyéni cselekvések 

összegződéseként értelmezhetjük, ezáltal a szokások, hovatartozás, hagyományok, kultúrák 

együttes formálódásaként is (Bourdieu 1994).  

 

A fentiekből kiindulva a jól-lét és a vándorlási folyamatok kiemelt összekötő eleme a helyi 

társadalom. A migráció hatásainak elemzéséhez ebből kifolyólag a humán tőke és a 

társadalmi tőke definícióinak ismerete szükséges.  Az Európai Unió meghatározásaiban a 

jólét fenntartásában szintén fontos szerepe van: így meghatározó annak összetétele, 

erőforrás-kritériumai, tudása, kultúrája és értékrendje, kapcsolatrendszere. Ez a hatások 

regionális vagy helyi vizsgálata mellett azért is releváns, mert a migrációval kapcsolatos 

politikai koncepciók túl kell, hogy mutassanak a nemzeti szinten, azaz a szubszidiaritás a 

bevándorláspolitika területén is szükségesség vált.  

A humán tőke a területi tőke egyik kulcseleme, de mindkettő érinti a migráció hatásainak 

kérdéskörét. Stimson, Stough és Nijkamp (2011) szerint a humán tőke, a tudás és a kultúra 

alkotják a területi tőke erejét. Szintén a humán tőke, a társadalmi tőke, a kapcsolati tőke 

kiemelt szerepét hangsúlyozza Lengyel (2012) és Campagni (2002) is a területi tőkével 

kapcsolatosan. Campagni  (2009) közjavakat, magánjavakat, humán tőkét és társadalmi 
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tőkét különböztet meg, különös hangsúlyt fektetve ez utóbbira, hiszen a társadalom normái 

(tranzakciók), értékei és szokásai (kollektív cselekedetek), kapcsolati hálója (információ) 

és részvétele, bizalma (együttműködés), azaz a társadalmi tőke dimenziói erősen 

befolyásolják egy térség versenyképességét.  

A képzési célú bevándorlás, vagyis a lakosságszám ilyenfajta növekedése már a 

tanulmányok időtartama alatt is dinamizálja a fogadó régió gazdaságát – a kérdést Lengyel 

nyomán (2012) is levezethetjük: nem csupán a munkaerőpiacra hat frissítőleg, de az input 

oldalt vizsgálva, azaz a rövid távú és gyakorlatilag képzési ágtól független hatásokat
 

figyelembe véve, régiótól függetlenül a helyi szolgáltatások bővülése, az önkormányzati és 

egyéb gazdasági bevételek növekedése, illetve a kiadási oldal változása vehető észre. Az 

output oldali, hosszú távon jelentkező hatások már nem függetlenek az iparágtól és a 

specializálódástól.  

A helyi társadalom nem csupán munkavállaló, vagy a gazdasági szereplők és a 

közszolgáltatások fogyasztói, hanem maguk is munkaadóként, termelőként, intézmények 

képviselőiként stb. vesznek részt a kapcsolati háló formálódásában. Ennek megfelelően az 

elvárások is változatosak. A települések célja, mint láttuk, a népesség megtartása, illetve a 

legjobbak odavonzása a versenyképesség fokozása, a helyi jólét és jól-lét fenntartása 

érdekében.  A városmarketing során a „kereskedés“ itt speciális jelleget ölt (Dános, Patay 

2017). 

A társadalmi tőke értelmezése kutatásom céljából három aspektusból is fontos: az egyik a 

kohéziót erősítő (alakító) jellege, a másik politikai funkciója (ideértve a civil 

szerveződéseket is), harmadsorban pedig gazdasági funkciója miatt (Fukuyama 1999). 

Alapvető szerepet kap az endogén elméletben is a helyi társadalom kapcsolatrendszere, a 

közösségi erő, valamint az ehhez kapcsolódó kultúra, identitás, értékrend kérdéskörei is.  

A település közösségét, a kapcsolati háló minőségét Szörényiné Kukorelli mentén az 

innovációs miliő alakulásával is összefüggésbe tudom hozni, amennyiben a település 

nyitott, relatíve befogadó, és a belső kapcsolati hálók is megfelelően működnek (2016).   

Ebből kifolyólag idegenek, idegen kultúrák beköltözése társadalmi feszültségeket okoz – 

de Haindorfer (2013) ezen felül megállapítja, hogy már az ingázás is a lakosság nem mobil 

részének normarendszerén kívül esik, ami fenntartások és előítéletek kialakulásához, a 

kapcsolatrendszerek átalakulásához vezet. Janvry és Sadoulet (2004) a negatív hatások 

túlsúlya miatt a helyi identitás, helyi társadalmi tőke fejlesztő szerepének tulajdonít 

nagyobb jelentőséget a migrációval szemben, pontosabban a migráció ellen szólnak.  
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Az alsóbb szintű, azaz a társadalomhoz közelebb álló intézmények és önkormányzati 

szervek azok, akik elsőként észlelik a bevándorlást, annak hatásait, különösen az etnikai, 

kulturális és társadalmi diverzitás okozta kihívásokat (Rogers – Tillie 2001). Az 

önkormányzatoknak így feladata lenne aktívan támogatni a lakosságot, közvetlenül 

erősítve a kapcsolati hálót a helyiek és az újonnan érkezők, illetve a migrációs háttérrel 

rendelkezők között (Pennix et al. 2004). Kérdés, megvan-e ehhez hatáskörük és 

eszközrendszerük, ideértve kapcsolatrendszer minőségét is. 

A migrációkutatás azonban, mint ahogy erre az előző fejezetekben rámutattam, ritkán 

foglalkozik a regionális vagy helyi szintek szerepével. Ennek egyik oka meglátásom 

szerint az, hogy a letelepedés és az állampolgárság megszerzésének feltételei nemzeti 

szinten, illetve a vándorlással és az integrációval kapcsolatos álláspont uniós szinten 

formálódnak. Haussermann már az ezredfordulón rámutat, hogy a nyugat-európai 

nagyvárosok felismerték annak jelentőségét, hogy ők vándorlási mozgalmak első észlelői 

(2000). A migrációs koncepciók alakulásáról azonban eddig összetett kutatások nem 

születtek, egy-egy város vizsgálatán kívül (Berding 2008, Friedrich et al. 2017). A globális 

folyamatok, mint például a vándorlások tekintetében Mohan azt bírálja, hogy a politikai-

közigazgatási rendszerek nem adottságként, nem a fejlődés tőketényezőjeként jelennek 

meg (2014). Menz a szubnacionális kutatásokat már egy évtizeddel ezelőtt is hiányolta – e 

hiányt azonban igyekezett is pótolni esettanulmányában (2009). Valler (2011) ugyan több 

oldalról közelíti meg a helyi politikák lehetséges elemzési szempontjait, de ő is azt 

kifogásolja, hogy a vándorlási folyamatokkal kapcsolatban empirikus kutatásokat nem 

folytatnak.  

 

Szolcsányi (2007) összefoglalása szerint három három modellben vázolható fel az európai 

döntéshozatali rendszer: liberális intergovernmentalista (államközpontú), szupranacionális 

(uniós szintű, de nem a nemzetek nélkül), és többszintű (különböző szinteken történő) 

kormányzás. A többszintű kormányzás az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusának 

tehát egyik felfogását képezi, amit a Bizottság a hatékonyság növelése és a részvétel 

megvalósulása érdekében is már 2001 óta szorgalmaz. A többszintű kormányzás azt is 

jelenti, hogy a nemzeti kormányzat nem rendelkezik a döntéshozatal monopóliumával, a 

felelősség megoszlik az EU intézményei, a nemzeti és a szubnacionális kormányzatok 

között (Palánkai 2005).  Az egyes szinteknek azonban nincs véglegesen kialakult, egységes 

5.4 A többszintű kormányzás tételei 
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hangsúlyuk, hiszen, ahogy Trón (2009) vagy később Schmidt (2013) is fogalmaz, az egyes 

döntéshozók mozgástere az adott politikai szektor jellegétől és aktuális szerepétől függ.  

Akkor tartom azonban teljesnek a mechanizmus tipizálását, ha a kapcsolatrendszer 

negyedik formáját, a divergáló vagy „decoupled” települési szintű döntéshozatalt is 

idesorolom. A decoupled-rendszert a koordináció és együttműködés hiánya jellemzi, és 

állandó konfliktusokhoz vezet a hierarchiában (Scholten 2013)
 18

.   

 

A többszintű kormányzásról szóló fehér könyv (Régiók Bizottsága 2009) a hatékony 

többszintű kormányzás feltételeként egyrészt a 2001-es fehér könyvben meghatározott 

(Európai Bizottság 2001) jó kormányzás, a good governance meglétét emeli ki. A good 

governance meglétét eszerint a kormányzati szintekre jellemző hatékonyság, részvétel, 

összhang, traszparencia és nyitottság mutatja. A kormányzás célja ugyanakkor,  

Somolyódiné Pfeil összegzésében, a versenyképesség növelése, a tőkevonzó képesség 

erősítése, az innovációs környezet megteremtése és alkalmazása (2011), továbbá az állam/ 

lakosság és az állam/gazdaság közötti kapcsolatok fejlesztése (2014). Az állam 

tekintetében tehát koordináció mellett tehát a kooperáció a másik kulcsszó.  

A governance és a new public management (NPM) két olyan modell, mely a kormányzást 

és a közigazgatást nem a demokrácia, hanem a piacgazdaság felől közelíti meg (Stoker 

1998), bár Gajduschek meglátásában e két fogalom éppenséggel a kettő közötti optimális 

út megtalálását jelenti (2012). Salamon a kormányzás és a governance közti különbséget 

emellett abban látja, hogy számos szereplő vesz részt a döntésekben, tárgyalás, hálózatok 

vagy információ-áramlás formájában (2002). A governance, tehát a politikatudomány 

definíciója, túlmutat a „government” kifejezésen, hiszen a kormányzás új szempontú 

folyamatát, kapcsolatrendszerét, illetve feltételrendszerét takarja – összegzi Ewalt, 

hozzátéve, hogy a definíció értelmezésében és alkalmazásában meglepő módon 

konszenzus alakult ki (2001). Megnőtt és kifejezésre is kerül az igény operatív 

szempontból is, azaz a minőségi közigazgatás iránt (technikai háttér, humán tőke 

minősége, stratégiai szemlélet és szervezettség, költséghatékonyság). Az ezredfordulón 

hangsúlyossá váló NPM modell ezt próbálja szorgalmazni, noha ez alatt nem mindenki ért 

egyben paradigmaváltást is (Lynn 1996, Terry 1998).  

A fehér könyv másrészt a szubszidiaritás elvét hangsúlyozza, és kutatásom szempontjából 

lényeges, hogy itt már az ehhez fűződő integrált együttműködés mind vertikálisan, mint 
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 Jorgensen (2012) a two-worlds-apart kifejezést használja  
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horizontálisan értendő. További fontos meghatározásnak tartom, hogy a hatalommegosztás 

nem csupán a felsőbb szinteken (uniós és nemzeti) kívánatos, és célja nem csupán Európa 

mint egység versenyképességének erősítése, hanem a szubnacionális autonómiák és 

felelősségek is jelentőséggel bírnak.  

Az Unió törekvéseivel párhuzamosan a kutatások is a kormányzási környezet változását, 

valamint a szubnacionális szintek kompetenciáinak átalakulását írják le. Így Lengyel is, aki 

a tudásalapú, posztfordista szemlélet befolyását, a bővülő költségvetési és tervezési 

kompetenciákat emeli ki (2010). A területi fejlődés szempontjából a városok 

felértékelődése túlmutat a tervezés komplexitásán. A regionális és helyi hatalmak szerepe 

egyrészt a globális jelenségek, másrészt a decentralizáció elve mentén egyre nagyobb 

jelentőséggel bír. Ugyanakkor a városok felelőssége csak megfelelő politikai és operatív 

rendszeren belül bővíthető hatékonyan, ideértve a kooperációt és a koordinációt támogató 

eszközrendszert is (Pálné Kovács 2008). Ez azonban azt is jelenti, hogy a hatáskörök 

decentralizációja és a helyi felelősségek átalakulása mellett egyes területeken az újbóli 

integráció kialakulása is kívánatos, mint ahogy az EU is erre törekszik (Somlyódiné Pfeil 

2014).   

 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy az alsóbb szintű kompetenciák kialakulása, illetve a 

modernizációs folyamatok nem egyforma utakat jártak be az egyes országokban Nyugat-

Európában, és ez különösen eltérő képet mutat a volt szocialista országok esetében (Csink 

2014). A kialakult rendszer meghatározza a szubnacionális szintek kompetenciáját és 

lehetőségeit. Az (állampolgárok szemszögéből) első szint, az önkormányzati rendszer 

tekintetében angolszász és kontinentális, illetve ezen belül az északi, déli és vegyes (rajnai) 

modellek  alakultak ki a nyugati országokban, melyek mára jelentős regionális (tartományi, 

megyei) önkormányzati erővel és hagyományokkal rendelkeznek (Fábián 2012). Torma 

(2003) nyomán a nyugat-európai önkormányzatiság kialakulásának első lépései a jogállam 

megszületésének idejére tehető, a XIX. század végére, amikor a közigazgatás az 

állampolgárok jogainak biztosítását is feladatának tekintette. Az 1930-as években a 

társadalmi feszültségek megelőzésére megjelent a szociális jogállam, szociális ellátások, az 

oktatás- és az egészségügyi ellátás kiszélesítésével, a kultúra állami támogatásával. Az 

1950-60-as években kialakult a jóléti állam jellemzője az állami szolgáltatások kibővítése 

és koordinált szervezése, az ellátások hozzáférhetővé tétele. E szolgáltatásokat ekkor már a 

lakossághoz legközelebb álló állami szervek, az önkormányzatok biztosították állami 

pénzeken. A modernizációs, decentralizációs folyamat nyugaton a pénzügyi, költségvetési 
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hatékonyság, a működés optimalizálása, illetve a feladatkörök és felelősségek új típusú 

felosztása (szubszidiaritás) alapján alakult (Balázs 2003). A modern szemléletnek a 

hatékonyság előtérbe kerülése mellett a kooperációra való képesség is eleme (Schedler, 

Proeller 2000). Gregory a jelenséggel kapcsolatban a pillarizáció (oszloposodás) fogalmát 

használja, amennyiben a horizontális, szektorokat átfogó kooperációról és hálózatokról 

beszél (2003). Másrészről, vertikális dimenzióból, Nyugat-Európában ismét egyre nagyobb 

jelentőséget kap a centralizált forrásallokáció és a központi kontroll-tevékenység a 

feladatellátás minőségének és kiszámíthatóságának tükrében, ami az jelenti, hogy az 

összehangoltság, megbízhatóság, hosszú távú tervezhetőség fogalmai elsődleges szerepet 

kapnak  (Laegreid, Randma-Liiv, Rykkja, Sarapuu 2016). Salamin – Radvánszky – Nagy 

szerzők hazai kutatásuk alapján megállapítják, hogy Magyarország regionális központjai és 

megyeszékhelyei  kevésbé tudják összefogni és dinamizálni térségüket, ezt a 300-500 ezer 

fős népességű városok hiányával hozzák párhuzamba (2008).  

Ugyanakkor, ahogy a regionális tudomány kérdéseinél láttuk, a globalizáció terjedése és 

hatásai, a regionalitás szerepe, az információtechnológia fejlődése, valamint a lakosság 

tudatosságának erősödése, szintén nagy hatással a reformok alakulására.  

 

A kutatás, illetve a kutatás alkalmazhatóságának szempontjából tehát lényeges elem, hogy 

az egyes országok történelme, a hagyományok, az államberendezkedés befolyással vannak 

a közigazgatás és az államháztartás rendszerére, és így a politika eszköztárának 

formálódására. A kialakult rendszer pedig meghatározza a szubnacionális szintek 

kompetenciáját és lehetőségeit, és, meglátásom szerint, annak elfogadását a lakosság és a 

gazdasági szereplők körében. Azzal a szemponttal is egyetértek, hogy az együttműködő és 

decentralizált berendezkedés mellett a nemzetállamra, centralizált keretekre is szükség van 

(Somlyódiné Pfeil 2014).  

A decentralizáció a települések között létrejövő együttműködések fejlődését is dinamizálta. 

Önkormányzati szinten a kötelező vagy önkéntes formális együttműködések szerződésen 

alapulnak és kötelező érvényűek. Közös szervezet felállítására, közös tervezésre vagy a 

feladatok közös kivitelezésére vonatkoznak az önkormányzatok között, a hatékonyság és 

minőségi szolgáltatás céljából (Luppert 2000). Nyugat-Európában a regionalizálódás a 

gazdasági szereplőkkel és a nonprofit szektorral való kooperációk kialakulásának is 

kedvezett (Somlyódiné Pfeil 2008).  

Az együttműködések jelentősége már az azt kiváltó okok vonatkozásában is megmutatja 

magát. Nyugat-Európában egyrészt az egyes hatalmi, közigazgatási szintek 
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gazdálkodásának feltételei változnak rendszeresen, nő a pénzügyi nyomás, ugyanakkor a 

felsőbb szintek támogatása is érvényre jut. Emellett  Matschek es Wirth kiemeli, hogy 

egyre több feladat is hárul ezekre a szintekre, hiszen az újabb és újabb feladatleosztás 

mellett a demográfiai változások, a társadalmi rétegződés, napjaink konfliktusai is új 

megoldásokat kívánnak (2009). A lakosság elvárásai (rendelkezésre álló és minőségi 

szolgáltatások, good governance), de hozzáállása (információigény, tudatosság, részvétel 

stb.) is erősödnek. Másrészt a globális folyamatok hatására a regionális és helyi értékek és 

megoldások jelentősége megnőtt (Lengyel 2010). Az erős együttműködési készség 

azonban csak egyes térségekre jellemző, különösen abból az okból kifolyólag, hogy a 

politika nem találja meg számításait, előnyös helyzetét az ilyen együttműködésekben 

(Weinhart 2005). Pedig a feladatok közös elvégzésének e módja nem jár együtt a 

hatalommegosztás módosításával, hanem a vertikális hatalom- és feladatmegosztást 

horizontális megoldásokkal egészíti ki (Somlyódiné Pfeil 2003).  

Decentralizáció a migrációpolitikában 

A bevándorláspolitika jellemzően állami feladat. Az állami feladatoknak és funkcióknak 

ugyan nincs egyértelmű behatárolása, de az államigazgatás szakirodalma, ahogy  Peszeki 

összefoglalja, hagyományosan öt funkciót különböztet meg: szabályozás, allokáció, 

újraelosztó, gazdasági és önfenntartó. Így Európa államaiban az államhatalom hatásköre 

egyrészt a belső rend megteremtése, meghatározott társadalmi és gazdasági viszonyok 

fenntartása, a társadalom szervezése, másrészt a külső védelem és külkapcsolatok 

szervezése (2011). Másik megközelítésben az állam irányítási feladataihoz olyan 

témakörök tartoznak, melyek ugyan megosztott hatáskörben hajthatóak végre, de 

elengedhetetlen a centralizált szemlélet: közlekedési infrastruktúrák fejlesztése, 

környezetvédelem, egészségügy, oktatás és a szociális szektor (Lowi 1969). Egyes 

politikai feladatok tehát nemzeti és szubnacionális szinten is felmerülnek, így a termelő 

(közlekedés, közművek stb.) és a nem termelő infrastruktúra  (lakhatás, oktatás, szociális 

és egészségügyi kérdéskör stb.) területein egyaránt. Mivel a migráció kérdése több területet 

is érint, meglátásom szerint a felelősség itt is túlmutat az állami szinten.   

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság már 2011-ben a regionális és helyi szereplők 

felelősségét hangsúlyozta, illetve rámutatott a települési önkormányzatok feladatainak 

bővülésére, amit a migráció okoz. Azon kívül, hogy kiemeli a kultúrák közötti párbeszéd 

szorgalmazását, konkrétan megnevezi, hogy a helyi politikáknak mely területekre kell 

irányulniuk (a jóléti állam egyes feladataira).  
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Az önkormányzatok működését, gazdálkodását és feladatait a tagországokban az adott 

ország alkotmánya és a vonatkozó  jogszabályok rögzítik. A jogi háttér változásai 

megnehezíthetik a működést és a tervezést,  hiszen ahogy Vígvári is rámutat, a helyi 

önkormányzatok között sajátos verseny folyik: a beruházókért, a források megszerzéséért, 

a betelepülő vállalkozásokért és tudásért, illetve a lakosság megtartásáért (2011).  Ehhez a 

meglátáshoz tudom kapcsolni a Tiebout-hipotézist (1956), mely szerint az emberek lábbal 

szavaznak, azaz a számukra kedvezőbb települést választják. A helyi önkormányzatok 

gazdálkodására és feladatainak alakulására tehát lakosság mobilitása is kihat, hiszen az 

önkormányzat a lakossághoz legközelebb álló közigazgatási és közellátási szintet jelenti, 

ugyanakkor e lakosság életterét is biztosítja, formálja. Az önkormányzatok az 

államszervezet részét alkotják, és így  közhatalmi típusú tervek készítésében is 

kompetensek. A közhatalmi tervek révén az önkormányzat a saját szervezetrendszerén túl 

is joghatást kiváltó döntéseket hoz, ugyanakkor a belső tervek (munkaterv stb.) szintén 

hatással vannak a külső szereplőkre is (Kökényesi 2006). Ebből kiindulva az 

önkormányzatok migrációpolitikája tervezési tevékenységük mentén is vizsgálható. 

 

8. táblázat   Miért létezik helyi szintű migrációpolitika Ausztriában? 

nyugati célországok volt szocialista, új fogadó országok 

XIX. szd. vége – közszolgáltatás javulása, 

önkormányzatiság kialakulása 
XIX. szd. vége – gyenge közszolgáltatás 

1930-as évek – szociális és kulturális 

felelősség 
XX. szd. – községegyesítések és hatásai 

1960-as évek – helyi szerepek erősödése 1990-es évek – új önkormányzatiság 

reformok – hatékonyság, tudatosság, 

minőség 
reformok – új feladatok 

kooperációs tapasztalat, vertikális és 

horizontális integráció 
gyenge partnerség, gyenge integráció 

bevándorlási hullámok csekély migrációs tapasztalat 

Forrás: Patay 2016 

 

A fentiek összegzése alapján megállapítom, hogy a lokális migrációpolitikai feladatok 

felismerésében a decentralizáció, és általában a modernizációs törekvések, azaz az 
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önkormányzatiság fejlődési útvonala szerepet játszanak. Az összehasonlítást Nyugat-Kelet 

vonatkozásában a következő táblázat illusztrálja (8. táblázat).  

 

A témakör feldolgozása az empirikus kutatás hátterét biztosítja a bevándorlás és a 

versenyképességi elemek, fejlődési útvonalak közötti összefüggések vizsgálatában. 

Rámutattam a migrációkutatásra vonatkozó – illetve a kutatókat leginkább kihívások elé 

állító – kérdéskörökre: ezek fejlődés fogalomrendszere, a regionális növekedéselméletek, 

valamint a térszerveződési folyamatok hatásai, illetve a többszintű kormányzás és a helyi 

szint szerepe – azaz olyan témakörök, melyek a kutatáshoz szükséges háttér 

feltérképezésében nyújtanak segítséget.  

A hagyományos struktúrát követve az elméleti rész után az empirikus kutatás 

részeredményei kerülnek bemutatásra. A nemzeti szintű kutatást és a szubnacionális 

sajátosságok vizsgálatát egy félig strukturált mélyinterjú-sorozat köti össze. 

  

5.5 Összegzés és kitekintés a kutatás további fejezeteire 
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Az empirikus kutatás első fázisa mind a három kutatási kérdés kidolgozásának 

kiindulópontját kívánja megteremteni. A kihívások és megoldások kiértékeléséhez továbbá 

a mai föderációs törekvések Európán belüli pozícionálása nyújt segítséget. A vándorlási 

folyamatok, illetve a politikai döntések vizsgálata egyrészt a sarkalatos kérdések, 

kihívások feltárását szolgálja, másrészt arra a kérdésre keresi a választ, hogy az uralkodó 

politika mennyiben és milyen irányban befolyásolja a bevándorlás alakulását. A fejezet a 

többszintű kormányzás vizsgálatát is megalapozza (9. ábra).  

 

9. ábra Az empirikus vizsgálat szakaszai – 1 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2017-ben 1,97 millió olyan személy élt a lakcímstatisztikák szerint Ausztriában, akik vagy 

maguk vándoroltak be, vagy már szüleik. 2017-ben összesen 155 ezer újonnan érkezőt, 

ezen belül 87 ezer uniós állampolgárt és 16 ezer visszatérő osztrák állampolgárt regisztrált 

a Belügyminisztérium, viszont 110 ezer lakos el is hagyta az országot.  2014-ben közel 170 

ezer személy érkezett Ausztriába letelepedési céllal (12%-kal többen, mint 2013-ban), 

ugyanakkor közel 100 ezren vándoroltak tovább. 2013 után a lakosság számának erőteljes 

a növekedését a menekültként érkezők magas száma mellett (28 ezren a korábbi 14 ezres 

átlaghoz képest) az Unióból érkezők jóval magasabb száma okozza (főleg román 

állampolgárok, a németek, magyarok).  Érdemes kiemelni, hogy 2012-től a török 

bevándorlók száma alig nő, kevesebben érkeznek, és szinte ugyanannyian el is hagyják 

Ausztriát (500 fős vándorlási egyenleg). A szerb, bosnyák, montenegrói származású 

6 Nemzeti szintű vizsgálat I: bevándorlás és bevándorláspolitika  
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bevándorlók száma még mindig jelentős, azonban ezek a csoportok is nagyobb számban 

vándorolnak tovább (7 ezer fős vándorlási egyenleg).  

A bevándorlási struktúrát tekintve Európa nem egységes. A kérdés vizsgálata nem csupán 

Ausztria megítélése céljából szükséges. Azok a bevándorlók, akik kevés munkaerőpiaci 

potenciállal vagy az önfenntartást biztosító jövedelemmel rendelkeznek, azon országok 

felé indulnak, ahol a jóléti ellátáshoz való hozzáférés kevésbé korlátozott és biztos 

védelmet nyújt. Ausztria magas életszínvonalát egyrészt az egy főre eső GDP nagysága 

mutatja (2016-ban 37.567 €/fő, míg az eurózónáé 31.500 €/fő PPP), másrészről a 

munkanéküliségi adatok is kedvezőbbek az uniós átlagnál. Egyes versenyképességi 

tényezők, mint az oktatási rendszer színvonala, a K+F mutatószámai, a jövedelemadó vagy 

az üzleti környezet minősége már nem mutatnak fel ilyen kimagasló eredményeket  

(10. ábra).  

 10. ábra   Ausztria pozícionálása az Európai Unió versenyképességi  

indexe alapján (2016) 

Forrás: EC – European Regional Competitiveness Index 2018 

 

A gazdasági válság hatására a munkanélküliségi ráta majdnem kétszeresére nőtt, az 

infláció növekedése ezt 2010-től követte, a költségvetési hiány az átlagos 1,5% helyett 

2010-ben elérte a 4%-ot. A nem megfontolt vagy nem idő előtt módosított 

 EU-átlag 

 Ausztria 
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bevándorláspolitikai döntések a társadalmi feszültségeken és félelmeken túl fiskális 

kihívásokhoz vezetnek. Ausztria ma már a jóléti, ezen belül az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való diszkriminációmentes hozzáférést és szolgáltatások minőségét 

igyekszik biztosítani
19

.  A munkerőpiaci politika túlsúlya tulajdonképpen csak az utóbbi 

évek (2011 utáni) sorozatos törvénymódosításai révén csökkent, és a nemzeti bevándorlás- 

és integrációs politika  a munkaerőpiaci stratégiák mentén horizontális politikává fejlődött. 

A jelenlegi gazdaságpolitikában fontos szerep jut a versenyszféra erősítésének, az állami 

tulajdon csökkentésének, a tartományok és a szövetség közötti pénzügyi kapcsolatok 

(partnerség) átrendezésének. Továbbra is kormányzati prioritást élvez a kutatás-fejlesztés, 

a szakképzés és az oktatás javítása, a szociális ellátó rendszer színvonalának fenntartása, 

illetve a környezetvédelem és a városfejlesztés.  

 

A bevándorláspolitika és az integrációs törekvések hátterét Ausztriában is az Európai Unió 

első és másodlagos jogforrásai, vonatkozó politikái, célkitűzései és eszközrendszere adják. 

Az Európai Unió politikájával párhuzamosan (például lásd Lisszaboni stratégia), 

versenyképességének növelése tükrében fogalmazza a demográfiai kihívásokhoz 

kapcsolódó prioritásokat: hatékonyabb képzési rendszer, munkaerőpiaci integráció, az 

innováció jelentősége, a fenntarthatóság kérdésköre. Emellett az EU a bevándorlás 

kihívásainak kezelését, a letelepedők integrációját ma már nem csupán kétszereplősnek 

tartja fogadó ország és maga a migráns személyében. Külső szereplőként a küldő ország 

mint harmadik fél bevonását is szorgalmazza (EC 2011).  

Európa törekvéseit a Szerződéseken kívül irányelvek kibocsátásával, illetve könyvek, 

közlemények, véleményezések, programok elfogadásával igyekszik megvalósítani. A 

szerződéseken túl Európa  kutatásom szempontjából jelentősebb lépései
20

: 

 2005-ben az a gazdasági migráció kezelésének uniós megközelítéséről szóló zöld 

könyvvel (COM 2004) vitát kezdeményezett a gazdasági migránsok befogadására 

vonatkozó szabályok szükségességéről, majd elfogadta a legális migrációról szóló 

politikai tervet (COM 2005).  

                                                 
19

 Ugyanakkor a migráció szabályozásának egyik problematikus témája volt 20 évvel ezelőtt éppen a 

bevándorlás előtti egészségügyi szűrés és adatszolgáltatás megszűntetése.   
20

 Az EU migrációpolitikájának összefoglalása a 14.1 sz. mellékletben található 

6.1 A nemzeti szintű bevándorláspolitikai döntések környezete 
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 2006 júliusában elfogadta a harmadik országok állampolgárainak illegális 

bevándorlása elleni küzdelemről szóló közleményt (COM 2006), amelynek célja, 

hogy az eljárás valamennyi szakaszában egyensúlyt teremtsen a biztonság és az 

egyének alapvető jogai között.  

 2007 szeptemberében közzétette a migrációról és beilleszkedésről szóló harmadik 

éves jelentését (COM 2007). 2008 októberében kiadott közleménye kiemelte, hogy 

a migrációval kapcsolatos általános megközelítés megerősítése: a koherencia- és a 

szinergiahatások fokozása (COM 2008) fontos szempontot jelent a kül- és 

fejlesztési politikákban.  

 a Stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési tervet az Európai Bizottság 

2010-ben fogadta el, amelynek célja a szabadság, a biztonság és a jog 

érvényesülésén alapuló térség megvalósítása a polgárok szolgálatában (COM 

2010). 

 A Bizottság által 2011-ben elfogadott ajánlás, „a migrációval és a mobilitással 

kapcsolatos általános megközelítés” megszabja az Unió és a harmadik államok 

közötti vonatkozó kapcsolatok általános keretét. Szintén 4 pillért tartalmaz: legális 

migráció, irreguláris migráció és emberkereskedelem, nemzetközi védelem és 

menekültügy, valamint a mobilitás pozitív hatásának maximalizálása. Az ajánlás az 

integráció kérdését horizontális aspektusból kezeli. 

 A 2020-as stratégiai iránymutatásokkal kapcsolatos véleményezése a legális 

migráció hatásainak kiaknázását és az illegalitás visszaszorítását szorgalmazza. 

 A 2015 márciusi Európai Migrációs Stratégia viszont elsősorban a menekültügyre 

megoldására koncentrál – még ha csak javaslat formájában is. Hosszú távon 

azonban (ismét) 4 pillére épülve ad iránymutatást: menekültügyi politika 

harmonizálása, legális bevándorlással kapcsolatos irányelvek modernizálása, a 

bevándorlók integrációjával kapcsolatos új prioritások kijelölése, illetve a 

származási ország és migrációs alanyok érdekeinek figyelembevétele. 

 

Ugyanakkor meglátásom szerint külső környezetként a globalizációs folyamatok, a 

vándorlási mozgalmak alakulása és tendenciái, de a nemzetközi vagy éppen bilaterális 

politikai és gazdasági kapcsolatok is befolyásolják a döntéseket. Ausztria lépéseinek meg 

kell felelnie a nemzetközi egyezményeknek is. A migrációpolitika környezetét a következő 

ábra vázolja (11. ábra):  
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11. ábra   Az állam bevándorláspolitikai döntéseinek környezete 

Forrás: saját szerkesztés Patay 2015 alapján 

A belső tényezők tekintetében már a nemzeti célkitűzések is (jóléti állam, társadalmi és 

gazdasági ütközések stb.), a vertikális és horizontális szintek szereplőinek törekvései és 

érdekrendszere okoznak kihívásokat, illetve befolyásolják a politika alakulását. A jogi 

eszközök és a közigazgatás feladatai az Alkotmány mentén kerülnek meghatározásra. Az 

alkotmánypozitivizmus Ausztriában mégsem kerül egyértelműen kifejezésre, noha az  

Alkotmánynak domináns szerepe van a jogalkotási gyakorlatban, mint ahogy a 

Kormánynak a Parlamenttel szemben, illetve a pártoknak az egyes képviselőkkel szemben. 

Emellett az állam föderális jellege (tartományok önállósága és ereje) valamint a 

korporativizmusra való törekvés (az érdekképviseletek beleszólási hajlandósága és 

lehetősége) a bevándorláspolitikai jogalkotást erősen befolyásolja. E kettő 

kombinációjából adódóan a jogszabályok a migrációpolitikában szinte kivétel nélkül 

bonyolultak, és gyakran kerül sor módosításokra. A  végrehajtásért felelős kerületi 

önkormányzatok nem egységesen értelmezik az eljárásrendet, nem mindig következetesen 

dolgoznak, ami nagyfokú elégedetlenséghez, magas számú fellebbezési vagy 

panaszemelési eljáráshoz vezet (Patay 2017).  

Globális folyamatok 
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A bevándorlás és integrációs politikában tehát, még ha eltérő intenzitással és súllyal is, 

több szereplő vesz részt, azaz a politika alakulása erősen függ mind külső, mind belső 

környezete jellegétől.  

Ausztria ma már fogadó országnak számít, jelentős bevándorláspolitikai tapasztalattal. A 

klasszikusnak számító befogadó államok a II. világháborút követő évtizedekben vonzották 

a bevándorlókat, majd később, a láncmigrációs szakaszban az utánuk érkezőket. Ez 

egyrészt vendégmunkás-programjaik (Németország, Olaszország, Svédország), másrészt 

egykori gyarmataik révén (Nagy-Britannia, Hollandia) alakult így. A déli országok később 

váltak fogadó területté, és különösen a szezonális és átmeneti tartózkodás, és az illegális 

határátlépés jelent számukra kihívást.  

Ahogy Hárs is végigvezeti, Közép-Európa államai a kivándorlás irányításával küzdenek, 

de folyamatban van még mindig az uniós bevándorláspolitikai előírások adaptálása, határ 

menti kapcsolatok fejlesztése (ingázás) is. Legkevésbé tapasztaltak tehát a közép-kelet-

európai államok, és itt nem is egyformán kezdődtek el a rendszerváltás utáni migrációs 

trendek. Hazánkba már az átmenet időszakában a nagy számmal érkeztek a bevándorlók, 

és ez a folyamat lelassult, a szomszédos országokba viszont csupán a kétezres évektől 

(2009). Ma már ebben a térségben is a tartós letelepedés is jellemző (távol-keleti 

csoportok, családegyesítés, tanulmányi célú tartózkodás) (Gödri 2011), illetve mostani 

menekültügyi hullám ezeket az országokat is érinti.  

  

Az Európai Unió törekvéseit a szerződéseken kívül irányelvek kibocsátásával, könyvek, 

közlemények, véleményezések, cselekvési tervek és programok elfogadásával igyekszik 

megvalósítani. A szabályozási terület a mai napig formálódik, a tagállamok nehezen 

engedik át a bevándorlással kapcsolatos jogköreiket. Az Európai Unió bevándorlási 

politikája három fő szabályozási területet érint:  

 bevándorlás (belépés és letelepedés keretfeltételei, az integráció szorgalmazása) 

 az illegális migrációval kapcsolatos ügyek (emberkereskedelem, illegalitás és 

terrorizmus elleni küzdelem szorgalmazása, határvédelem összehangolása) 

 menekültügy (ajánlások és visszafogadási törekvések, célhoz rendelt alapok). 

 

6.2 Ausztria pozícionálása Európán belül 
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Az uniós tagállamok állampolgárai  ma már szabadon utaznak az Unió határain belül. Két, 

Európán átívelő dokumentum tette lehetővé a mobilitás intenzívebbé válását: az Európai 

Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve, illetve az ezt előkészítő Schengeni 

Megállapodás
21

. A harmadik országok állampolgárainak beutazása és letelepedése 

engedélyhez kötött, azonban a migrációs politikák alapján több-kevesebb kedvezményeket 

kapnak, akár a szelektív stratégia, akár az emberi jogok mentén. Egyes tagországokban az 

uniós állampolgárok letelepedése még mindig nehézkes és feltételekhez kötött
22

, hiszen az 

Unió jogalapja ezt a lehetőséget nyitva hagyja. A következő ábra az unió irányelveit és az 

egyes tagországokban alkalmazott alapvető feltételeket összegzi, mind az uniós, mind a 

harmadik országból származó migránsokra vonatkozóan (12. ábra): 

 

 

12. ábra   A letelepedés alapfeltételei az uniós tagországokban 

Forrás: Patay 2017 

Az Európai Unió által meghatározott célok és irányelvek mentén a tagországok törekvései 

és eszközrendszere az idő folyamán harmonizáltabbá vált. Az egyes országok politikai 

                                                 
21

 A Schengeni Egyezmény leépítette – ha nem is teljes mértékben – az ellenőrzéseket, az Európai Unió 

2004/38/EK irányelve pedig kimondta az határokon át történő mozgás, valamint a határon túli letelepedés 

szabad jellegét. 
22

 Az uniós szabadságjog gyakorlása esetén nem letelepedési engedélyről, hanem uniós dokumentáció vagy 

regisztráció kiadásáról beszél a jog, ennek megadása és érvényességének megtartása azonban nemzeti szinten 

feltételekhez köthető. 

Alapvető letelepedési lehetőségek (megadandó cél): 

 munkaszerződés alapján vagy saját vállalkozás alapításakor 

 családegyesítés jogán 

 tanulmányok miatt 

 kizáró okok: 

 államérdek, a közrend vagy közbiztonság veszélyeztetése 

 kiutasítási határozat, alanytól, terület- és időtartamtól 

függően 

A letelepedés általános feltételei (ellenőrzött dokumentumok):  

 stabil jövedelemforrás –  a jóléti támogatások igénybevétele nélkül 

 érvényes egészségbiztosítás 

 a lakhatás önerőből történő biztosítása 

 a letelepedési cél igazolása 

 gyakorlati nehézségek 

 a bonyolult feltételrendszer ismerete 

 a megfelelő igazolások előkészítése 

 a letelepedési kérelemben megadott célok fenntartása 
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törekvéseinek és jogi kereteinek összehasonlító vizsgálata azonban azt mutatja, hogy mind 

célkitűzéseikben, mind a közvetlen és közvetett szabályzó rendszereikben klaszterek 

fedezhetőek fel, hiszen egyes feltételek enyhébbnek vagy éppen szigorúbbnak bizonyulnak 

(Patay 2016). A bevándorlási jogszabályokon túl ez ma már az integráció tekintetében is 

így van, noha Joppke és Morawska (2003) szerint ez a tendencia már a kétezres évektől 

megfigyelhető. A nemzeti integrációs stratégiákban hangsúlyt kap a nemzeti történelem, 

kultúra, szokások, a helyi értékrend, sőt, még Franciaország, Hollandia és Nagy-Britannia 

is integrációs programokat vezetett be, bár ezek alakulásáráról csak kevés tanulmány 

fellelhető. A hagyományos befogadó Nagy- Britanniánál és Franciaországnál maradva, a 

munkaerőpiaci és integrációs intézkedéseken túl az állampolgárság megszerzéséről 

rendelkező feltételek is könnyebbé teszik a munkaerőpiaci, politikai beilleszkedést és az 

állampolgárság megszerzését. Franciaországban azonban erős a társadalmi feszültség. Más 

országok, például Németország és Ausztria, szigorúbb rendelkezéseik révén, 

megnehezítették az integrációt, ezen belül az állampolgárság felvételét. Ennek 

következtében Nagy-Britanniában és Franciaországban nagyobb számmal képviseltetik 

magukat azok a migránsok, akik már nem külföldi állampolgárok. 

A MIPEX (Migrant Integration Policy Index) alapján szintén az egyes államok nemzeti 

politikájáról kapunk képet. A MIPEX egy ideális, uniós szinten elvárt bevándorláspolitikai 

rendszert vesz alapul 148 indikátor összevetésével, összesen 7, a migrációs kihívásokhoz 

kapcsolható témakört felölelve. Nem mutat rá az összefüggésekre, nem elemzi a döntések 

rendszerét, mégis kellő összehasonlítási alapot nyújt a kutatásokhoz (13.ábra). 

 

 2007 2010 2015 

Ausztria 39 45 50 

Belgium 69 68 67 

Hollandia 68 69 60 

Franciaország 55 53 54 

Magyarország 49 45 45 

Nagy-Britannia 63 62 57 

Németország 53 60 61 

Svájc 50 45 49 

Svédország 88 80 78 

13. ábra   Egyes európai országok MIPEX-pontszámai 

Forrás: saját szerkesztés a MIPEX adatainak alapján 
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Az egyes országok politikáit a letelepedési és állampolgársági feltételek, a munkaerőpiaci 

jogosultságok, illetve a jóléti ellátás és politikai részvétel feltételei mentén is 

összehasonlíthatjuk. A politikai stratégiák alapján kirajzolódik, hogy egyes országok 

szigorú politikát folytattak az utóbbi évtizedekben, mások liberálisan a multikulturalizmus 

felé nyitottak vagy részben támogatják a diverzitást, illetve, harmadsorban főleg a piaci 

folyamatokra bízták az integráció alakulását. 

Így Svédország mellett Hollandia és Belgium biztosít legnagyobb mértékben egyenlő 

jogokat a bevándorlóknak, míg a többi kontinentális országokban szigorúbbak a feltételek. 

A jóléti ellátás az északi országokban, valamint Hollandiában és Belgiumban könnyebben 

elérhető, míg a kontinentális modell (Ausztria, Németország és Svájc, Franciaország) csak 

akkor nyújt széles körű és magas szintű támogatást, ha a bevándorlók teljesíteni tudják a 

szigorú feltételeket. Ez utóbbi az egészségügyi, szociális ellátás vagy oktatás tekintetében 

nem liberális, mint Nagy-Britannia, elsődlegesen  nem piaci alapokon nyugszik,  viszont 

így költségei is magasak maradnak. Az Egyesült Királyság politikája is szigorodott ugyan 

az elmúlt években, itt ugyanakkor települési szinten kialakult egy nagyobb kooperációs 

készség és megoldásokra való törekvés (Pennix 2009). Az Egyesül Királyságban és ehhez 

hasonlóan Írországban a jogi háttér nem nyújt erős védelmet a piac mozgásával szemben, 

az állam ma is minél kevésbé akarja befolyásolni az egyéni döntéseket (Juhász 2017). A 

bekerülés feltételi nem olyan szigorúak, mint a német nyelvterületeken, viszont a jóléti 

ellátáshoz, illetve a  támogatásokhoz való jog már nem alapvető
23

. Az északi típusú jóléti 

államok univerzalizmusát azonban nem éri el, nem szorítja ki teljesen a piacot. 

 

A multikulturális és asszimilációs szemlélet összevetése alapján is csoportosíthatjuk a 

célországokat. A kulturális diverzitás, az idegen kultúrák és értékrendek elfogadása 

vagy/és kötelező figyelembevétele (pl. munkaerőpiaci, vállalkozási, közoktatási vagy 

tradicionális kérdésekben) Belgium, Dánia, Hollandia és Svédország politikájában nagy 

hangsúlyt kap még mindig, míg az Egyesült Királyság a gyarmatpolitikai alapok miatt, 

illetve mai viszonylag semleges, „laissez-faire” hozzáállásával szintén multikulturális 

rezsimnek bizonyul. A déli országok nem szorgalmazzák politikai szinten sem az 

asszimilációt, sem a sokszínűséget, ugyanakkor munkaerőpiaci politikájuk révén az 1990-

es évek óta próbálják szabályozni a beáramló csoportok összetételét (családjogi 

                                                 
23

 Az Egyesült Királyság nem állított fel szigorú feltételrendszert, viszont nem kommunikálja a sokszínűség 

előnyeit sem, illetve a jóléti rendszer termékei sem könnyen elérhetőek. A  Tony Blair által végül aláírt 

Szociális Karta szemlélete ellenére a semleges, piaci szemlélet az uralkodó a bevándorláspolitika 

vonatkozásában is, ideértve a munkaerőpiac, jóléti ellátás, társadalmi kihívások kapcsolódó területeit is. 
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kedvezmények, alacsony iskolázottságúak kvótái, illegális foglalkoztatás felszámolása). A 

migránsok vándorlása a déli országokból a nyugati és északi országok felé tehát nem 

újkeletű kihívás (González-Enriquez – Triandafyllidou 2009).  

Mindezzel párhuzamosan a szigorúbb politikai és ellátási rendszerű országokban a 

munkanélküliségi ráta a bevándorlók körében nem olyan magas, mint a többi országban, 

pedig a munkanélküliség a migrációs háttérrel rendelkező személyeket általában 

súlyosabban érinti. A foglalkoztatottsági arány szintén magasabb ezekben a rezsimekben. 

Az is kimutatható, hogy ugyanezekben az országokban a migránsok és a nem–migráns 

lakosság közötti jövedelem-különbség sem olyan magas, mint a többi klasszikus 

célországban. (Patay 2017). 

Az állam stratégiái többféle ágazatot és területet fednek le, a dokumentumok összevetése 

alapján mégis kiemelhetőek bizonyos prioritások is. Ezek egyrészt a jogi eszköztár alapján 

adottak, másrészt Ausztria fejlesztési iránycsapásait, illetve az uralkodó politika sarkalatos 

kérdésköreit követik (9. táblázat). 

9. táblázat   A mai föderációs migrációpolitika prioritásai  

Kommunikáció 

üzenete  

Prioritások 

a stratégiában 

Jogszabály- 

módosítások 

 feltételek terjesztése 

 Ausztria céljainak és 

érdekeinek 

ismertetése 

 alapkészségek, 

képzés 

 német nyelv, kultúra 

 lakókörnyezet 

 egészségügy 

 támogatások 

feltételrendszere 

 külkapcsolatok 

alakulása 

 határátlépés 

 letelepedés 

 állampolgárság 

 munkajog 

 jóléti ellátás 

 

Forrás: Hardi – Patay 2018 alapján saját szerkesztés 

 

Az állam kommunikációját – a konzulátusokon keresztül kimondottan külföld felé is 

(Österreichischer Integrationsfonds, 2005, 2016) – elsősorban céljainak és 

feltételrendszerének ismertetése jelenti. Prioritást a politikai kommunikációban a 

bevándorlási kérdés a kétezres évektől élvez. Ennek hátterében egyrészt az Európai Unió 

törekvései voltak, másrészt civil közösségek és kutatóintézetek kezdeményeztek  

párbeszédet a kormánnyal a bevándorlás és a bevándorlók integrációjának jelentősége 

okán (Gächter 2001). A politika kommunikációjában a foglalkoztatáspolitika és a 

6.3 A mai osztrák bevándorláspolitika prioritásai és történeti összefüggései 
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biztonság kérdései mellett a jóléti ellátás területei kapnak főbb szerepet: oktatás, 

egészségügy, nyugdíj, önkormányzati szociális ellátások, lakásügyek. Az egyes 

intézkedések és eszközök azonban az érdekeltek egyes csoportjainak elvárásaival 

ellentétesek, és a külpolitikai körülmények és a szakpolitikák alakulása mentén ezek is 

egyre intenzívebben változnak.  

 

A munkaerőpiaci kereslet az évek folyamán formálódott, és ma Ausztriában is az ipari 

vendégmunkások helyett jól képzett, tapasztalt vagy speciális végzettséggel rendelkező 

szakemberekre lenne szükség, egyéb, diszkriminatív típusú hiányszakmák betöltése 

(fuvarozás, vendéglátás, egyes szolgáltatások, mezőgazdasági munkák) mellett.  

A kétezres évek  törvényei – a 2011-es nagy legalizálási akción és integrációs hajrán túl -  

a már több éve itt élők védelmét, a családtagok letelepedését könnyítik meg, ugyanakkor 

az átmeneti tartózkodók itt tartását nem szorgalmazza (diákok, oktatók, kutatók, vezetők, 

vállalkozók, egészségügyi és szociális szakemberek stb.). A jóléti ellátások korlátjainak 

fokozatos csökkentése azonban ahhoz vezetett, hogy a munkaerőpiacról kiszorult külföldi 

lakosság is itt marad, és újak is érkeznek. Ugyanakkor egy ezzel ellentmondásos, 

párhuzamosan kialakult tendencia is megfigyelhető, mégpedig a nem legális (törvényeket 

kijátszó) vagy illegális (törvénybe ütköző) bevándorlás és letelepedés
24

 legalizálása. Ide 

sorolható a menekültügyi eljárások egyszerűsítését célzó 2010-es irányzat is, mely 

hivatalosan nem a nemzet gazdasági fejlődésére, hanem az emberi jogokra való 

hivatkozik
25

 .  

A munkavállalási célú letelepedést Ausztria az utóbbi évtizedekben (hullámzó szigorúság 

mellett) folyamatosan nehezítette, ugyanakkor a családegyesítés címén több, a 

munkaerőpiacon inaktív szereplőt invitál az országba. Az osztrák állampolgárok minden 

körülmények között elsőbbséget élveznek az osztrák munkaerőpiacon, a határozott idejű 

tartózkodási engedéllyel rendelkezők gyakran nem tudnak, vagy csak nehézségek árán 

tudnak a munkaerőpiacra integrálódni (Hardi – Patay 2019).  A munkavállalási célú 

bevándorlás körülményessége miatt előtérbe kerül a családegyesítés mint migrációs  

                                                 
24

 Nincsenek nyilvánosságra hozható adatok, az esetek számának nagyságrendjét azonban már a 

törvénymódosítások szükségessége is mutatja. 
25

  Az alkotmánybíróságok valamint az Európai Unió Bírósága vonatkozó jogértelmezési gyakorlata szerint 

például a családi élethez való jog a nemzet gazdasági vagy biztonsági érdekeinél gyakran magasabb 

rendűnek számít.  

6.3.1 Munkaerőpiaci kérdések 
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kapu
26

. A 3. országból érkezők egy része állandó (végleges) letelepedési engedéllyel 

rendelkezik, amely egyrészt korlátlan munkaerőpiaci jogosultságokat biztosít, másrészt 

számos jogosultság, például egyes jóléti ellátások egyik feltétele is. A 3. országbeliek 

harmadik csoportját azok alkotják, akik tartózkodási engedélyért folyamodtak, tehát 

letelepedési és munkavállalási szándékuk és lehetőségük csak átmeneti. Ugyanakkor ezek 

a fenti csoportok csak részben aktívak a munkaerőpiacon, életkori, egészségügyi 

szempontok, vagy kulturális és életviteli sajátosságok miatt.  

Ezen kívül olyan, a szürke gazdaságban résztvevő bevándorlók állnak a munkaerőpiacon 

kívül, mint a megalapozatlan okból érkező menedékjogot kérők, az illegális bevándorlók, a 

családegyesítést a végletekig értelmező
27

 valamint a jogszabályokat taktikusan kijátszó
28

 

személyek alkotják. A másik csoportba azon személyek tartoznak, akik vagy csak 

átmenetileg kapják meg a menekültügyi védelmet korlátozott munkaerőpiaci jogokkal, 

vagy ügyük még elbírálás alatt van.  

 

Ausztria csak akkor nyújt széles körű és magas szintű támogatást (a hagyományos jóléti 

kiadások mellett közvetlen támogatásokat is nyújt a rendszer), ha a bevándorlók teljesíteni 

tudják a szigorú feltételeket. A jogszabályok szerint ebből a körből kikerülni is lehetséges, 

egyrészt amennyiben tovább már nem teljesülnek a tartózkodási vagy állampolgársági 

feltételek, másrészt amennyiben az ellátás az állampolgárság megadását korlátozza. Ennek 

gyakorlati megvalósulása a közvélemény, a politikai csatározások és a sajtóvisszhang 

tükrében eddig csekély volt. A mostani, 2015 utáni időszak azonban ezen a téren is 

változásokat hoz magával. 

Ma Ausztriában (2019-ben) a családi pótlék nagysága gyermekenként életkortól függően 

114-165,10 euró havonta, továbbá 7-25 euró kiegészítő havi hozzájárulás a többgyermekes 

családok részére (pl. 4 gyermek estén összesen havi 640 euró). A származási ország vagy 

az állampolgárság nem befolyásolja a jogosultságot, a bejelentett lakhely, illetve a 

                                                 
26

 A névházasság nyomozati eljárást von maga után, de a válások magas száma e két csoporton belül, az 

újraházasodás gyakorisága az előző házastárssal, illetve újbóli családegyesítés is ismeretes szakmai 

körökben.  

A jogszabályok megkerülésének tendenciáját tükrözi az a gyakorlat is, hogy az anyaország migrációs 

tanácsadó irodái házasságközvetítői szerepet is felvállalva, nem legálisan, nagy pénzösszegekért hozzák 

össze a bevándorolni kívánó, képzettség és munkaerő-piaci kilátások nélküli felet a hazai, általában idősebb 

vagy vagyontalan féllel.  
27

 Amikor nem csupán a házastárs és a gyermekek, de távolabbi rokonok, ismerősök is családtagként 

érkeznek, és az emberi jogokra hivatkozva nem hagyják el az országot. 
28

 Például a turista vízum lejárta után az országban maradó személyek, a „visitor switchers”.  

6.3.2 A jóléti állam 



   86 

huzamos tartózkodás helye azonban igen. Alapvetően az anya és a gyermek tartózkodási 

jogállása és helye a döntő, és ez általánosságban is jellemző az osztrák törvényekre 

eljárásrendre.  

A szociális biztonsági ellátásra, illetve azok koordinációjára vonatkozó rendeletek 

(1408/71EK, 883/2004/EK, 987/2009/EK) mentén a következő kiindulási pontot tartom 

fontosnak: Azokra az Unióból érkező személyekre, akik egy másik tagállam területén 

folytatnak kereső tevékenységet, csak egy állam jogszabályai vonatkoznak. Az osztrák 

miniszterelnöki hivatal tájékoztatójában kiemeli, hogy annak az államnak a munkajoga, 

társadalombiztosítása, adójoga alkalmazandó, ahol kereső tevékenységet folytatnak 

(Bundeskanlzeramt 2019). A területi illetékesség azonban inaktívak esetében a 

családtámogatások folyósítására (vagy akárcsak a nyugdíjigénylésre) vonatkozik, itt a 

lakhely (életvitel) szerinti illetékesség a döntő. Az Unió a meglévő szabályozások 

egyszerűsítését, korszerűsítését szorgalmazza, ideértve a nemzeti jogszabályok közötti 

koordinációt és átjárás könnyítését. Így, ha csak a külföldön (másik tagországban) dolgozó 

családtag a kereső, akkor a munkavállalás helye határozza meg a családi pótlék folyósítását 

és nagyságát, mintha az egész háztartás ott élne (Trapkowski-ügy C-378/14
29

). Ha pedig 

mindkét szülő kereső, akkor a család lakhelye szerinti kincstár köteles a pótlék 

folyósítására. A különbözet kifizetése kérelemre történik a munkavégzés helye szerinti 

illetékes kincstárnál (MISSOC 2019
30

).  

 

Ausztriában egyéb családtámogatási ellátás is kifizetésre kerül, amennyiben a kérelmező 

már jogosult a családi pótlékra, például a havi családi adókedvezmény (kb. 60 euró), 13. 

havi családi pótlék, iskoláztatási támogatás, vagy  az egyedül keresők/egyedül nevelők 

éves adóvisszatérítése stb. A GYES és a GYED szintén a családi pótlékra való 

jogosultságtól függ a legális tartózkodás és az állandó lakhely igazolása után.  

Külön feltétel, hogy a gyermek(ek)kel egy háztartásban éljen a kérelmező. Nem uniós 

állampolgárok esetén a jogszerű tartózkodás igazolása, illetve letelepedési jogi státusztól 

függően a kereső tevékenység fennállása elég lehet (Beratungszentrum 2013
31

). 

Érdekesnek tartom, hogy az osztrák szaktárca külön kiemeli, hogy a tanulási és tanulmányi 

célból letelepedők nem jogosultak a családi pótlékra (BMASGK 2019). Másrészt azt is 

megállapítottam, mint a kutatás során eddig, hogy a szükséges alapinformációk nem 

                                                 
29

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CN0378&from=PT  
30

 https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/  
31

 https://www.aktionleben.at/dl/LOkOJKJKNMJqx4KJK/fbh_deu_2009.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CN0378&from=PT
https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/
https://www.aktionleben.at/dl/LOkOJKJKNMJqx4KJK/fbh_deu_2009.pdf
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találhatóak meg egy helyen, a lakosság tájékoztatása sem az állam, sem a tartományok 

részéről nem teljeskörű.  

2018-ban  Magyarország és a Bizottság kritikája ellenére a hatalmon lévő koalíciónak nem 

változtatott beadványán, miszerint a családtámogatási ellátások és a családi 

adókedvezmények kiszámítása egy uniós indexen alapuljon. Ennek előzménye a 2016 

decemberi  tanácsi tárgyalás, melynek során Ausztria (és Németország is) az indexálás 

bevezetését javasolta. A Bizottság elutasította ezt a javaslatot. Az indexálást Ausztria 

akkor és ma is a jóléti állam fenntartásának nehézségeivel, valamint az árszínvonalak 

különbségeivel igyekeztek alátámasztani. 2016-ban Ausztria a Pénzügyminisztérium adatai 

szerint 273 millió eurót fizetett családi pótlék címén 130 ezer olyan gyermek után, akik 

nem is az ország területén élnek, ebből 80 millió eurót Magyarországra, 63 milliót 

Szlovákiába, Lengyelországba pedig 38 milliót (2018). Az indexálás révén az akkori 

kormány szerint évente több, mint 100 millió euróval csökken majd a kifizetett összeg.  

Az új, családi pótlék kiszámításáról szóló törvény 2019-ben lépett életbe. Itt fontos 

szempont a gyermek lakcíme, illetve tartózkodási helye. Amennyiben ez egy másik 

tagország, úgy mind a családi pótlék, mind a kiegészítő támogatások, de a családi 

adókedvezmény is az adott származási tagállamban érvényes megélhetési költségek 

függvényében kerül kiszámításra. A Bizottság kötelezettségszegési eljárás keretén belül 

lépéseket tesz azon államokkal szemben, amelyek figyelmen kívül hagyják a 

szerződésekben szereplő kötelezettségeiket. Így 2019 januárjában Ausztriával szemben is 

elindította az eljárást. 

Ezzel egyidőben folyik a szociális biztonsági ellátások harmonizációjáról szóló egyeztetés. 

Fontos pontnak tartom, hogy ennek értelmében magasabb összegű támogatásra lesznek 

jogosultak azok a magyar háztartások, ahol az egyik házastárs Ausztriában dolgozik (COM 

2016/815 final). A Bizottság 2016-os javaslata (az indexálás nélküli javaslat) 2018 

júniusában és decemberében elfogadásra került, a tárgyalások azonban még nem zárultak 

le (10298/18). 

 

A nyugdíjrendszer jellege a már letelepedett, inaktív korú lakosság számára igen kedvező, 

hiszen az első, bevándorlást nehezítő adminisztratív akadályok leküzdése után a külföldi 

állampolgárok is a nyugdíjrendszer tagjává válhatnak, és ha nem is minden esetben teljes 

nyugdíjat, de különféle támogatásokat és kiegészítő juttatásokat kaphatnak. A szociális 

támogatások feltételrendszere nemzeti szintű, a tartományok és önkormányzatok azonban 
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további, saját feltételekhez kötött jóléti kiadásokat vállalhatnak fel
32

, de ezeknek helyi 

szinten a politikai, etikai szempotok mellett a gazdasági kritériumokra is figyelniük kell 

(eredmény – ráfordítás).  

A mai bevándorlás- és integrációs politika beleszól a munkanélküliségre vonatkozó 

költségvetésbe is, ami a járadékok mellett egyéb hozzájárulások, tanfolyamok és 

átképzések költségeinek, illetve szervezési költségek növelését is jelenti. A 

munkaerőpiacon való részvétel (illetve saját jövedelem) feltétele az engedélyek 

hosszabbításának, az állampolgárságnak, de egyes támogatásokhoz is szükséges. A 

feltételek tehát kényszerítik a külföldi állampolgárokat a diszkriminatív körülmények 

elfogadására is, ugyanakkor piacképes tudásuk fejlesztésében vagy adaptációjában is 

segítséget kapnak.  

 

10. táblázat   Az integrációs folyamat és a felelősségek struktúrája  

Szakaszok Feltételek Felelősség 

Első letelepedési kérelem 

vagy regisztráció 

Anyagi (jövedelem, lakhatás, biztosítás) 

A migráns 

aktív 

Nemzet- és közbiztonság 

Esetleges nyelvi feltételek 

Adminisztratív (tartalmi és formai is) 

Menekültügyi regisztráció, 

kérelem 

Nemzet- és közbiztonság 

Adminisztratív (tartalmi és formai is) 

Hosszabbítási kérelem vagy 

státusz-váltás 

Nemzet – és közbiztonsági feltételek integrációs  

támogatások + 

emberi jogok 
Esetleg nyelvi és anyagi feltételek – de 

gyakori a méltányosság 

Végleges engedély 

kérelmezése 

Szigorú anyagi feltételek 
a migráns 

aktív 
Közbiztonsági feltételek 

Szigorú nyelvi feltételek 

Életvitel végleges engedéllyel Közbiztonsági feltételek 

a migráns  

aktív + jóléti 

támogatások 

Állampolgárság kérelmezése 

Szigorú anyagi feltételek 

a migráns 

aktív 

Közbiztonsági feltételek 

Szigorú nyelvi feltételek 

Szigorú egyéb jogi feltételek 

Életvitel állampolgársággal  Szigorú jogi feltételek 

a migráns  

aktív + állampolgári 

jogok 

Forrás: saját kutatás 
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 Például fűtéstámogatás a téli időszakban a jövedelem és a fix költségek nagyságának függvényében 

6.3.3 Az állampolgárság megszerzése 
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Az állampolgárság megadása – mint ahogy erre a szakirodalmi fejezet, illetve az európai és 

az osztrák politika elemzése is rámutat – legtöbbször a migránsok integrációjának csúcsát 

jelenti (10. táblázat). 

A bonyolult keretrendszer ahhoz is vezetett, hogy az eljárások rendkívül hosszú időt vettek 

igénybe
33

, noha ez ma már régiónként (migrációs céloknak megfelelően) eltérő. 

Érdekesnek tartom, hogy az uniós és az osztrák jogszemléletben az integráció folyamata 5 

éves időtávot fog át
34

. Az 1,2 milliós külföldi lakossághoz képest 2015-re 8 ezerre 

csökkent a pozitív eredménnyel zárt honosítási eljárások száma, ennek is közel 40%-a 

második generációs migránst érintett (11.  táblázat). 

11. táblázat   A honosítási eljárások számának alakulása Ausztriában (1961-2015) 

Év Külföldi 

állampolgárok 
1)

 

Pozitívan zárult  

állampolgársági eljárások 

1961 102.159 6.083 

1971 211.896 6.017 

1981 291.448 8.802 

1991 517.690 12.975 

2001 703.344 36.382 

2007 826.013 14.041 

2015 1.256.046 8.265 

Forrás: Statistik Austria és a Bundesministerium für Inneres adatai, saját 

szerkesztés, 1) nem hontalan és osztrák állampolgársággal nem rendelkező személy  

 

A külföldi állampolgárok magas arányát az állampolgársági eljárások visszaszorítása 

mellett a 2000 utáni bevándorlás erősödése is okozza. Már ekkor, a rendes eljárásban 

résztvevő bevándorlók mellett, igen nagy számú menekült is érkezett, a Közel-Keletről és 

Afrikából. Maga az eljárás, azaz a feltételek is egyre összetettebbek lettek az 1990 évektől 

kezdve.  Ausztria állampolgársági törvénye és eljárásrendje még ma is kevés téren tud 

előrelépést felmutatni a Monarchia óta (Tempelmayr 2008). Az adminisztratív előírások 

ezen a területen is megnehezítik az eljárást, de a kettős állampolgárság megszerzésének 

vagy megtartásának feltételei már ekkor szigorodtak. A szakirodalmak összevetése mentén 

itt ismét ki szeretném emelni, hogy a nemzetközi migráció háttere és az általa okozott 

                                                 
33

 A  közigazgatási eljárásokról szóló törvény (Algemeines Verwaltungsgesetz) alapján 6 hónap áll 

rendelkezésre az eljárás lezárásáig, 2000 után azonban az eljárások többsége legalább 12 hónapot vett 

igénybe 
34

 Egyrészt a végleges integrálást, azaz a huzamos tartózkodásra jogosító engedélyek kiadásának feltétele az 

5 éves, megszakítás nélküli, az ország területén való legális tartózkodás, másrészt az integrálódási vállalások 

(mely szerződést a bevándorló kötelező jelleggel ír alá) teljesítésének határideje is általában 5 év.  



   90 

hatások többdimenziós folyamatot jelentenek, mely dimenziók mindegyikére jellemző a 

sajátos kapcsolat vagy kapcsolatrendszer. A transznacionalizáció értelmében a politika 

támogathatja e kötelékek kialakulását, a kapcsolati tőke formálódását és kiaknázását. 

Ennek az elméletnek mond ellent az a – főleg német és osztrák – gyakorlat, mely a 

kizárólagos állampolgárságra helyezi a hangsúlyt, ezzel korlátozva a transznacionalizáció 

gazdasági, politikai, valamint szociokulturális megvalósulását, és így akár az innováció- 

vagy tudásáramlást is. Ez a környező országok, és különösen hazánk szempontjából 

hátrányos helyzetet
35

 tart fenn (Patay 2016).    

 

Ausztriát tekintve, a Kiegyezés után, az  Osztrák-Magyar Monarchia alatt 2,5 millió fővel 

nőtt Ausztria
36

 népessége. Bécs 2,1 milliós világvárossá nőtte ki magát a nettó 600 ezres 

vándorlási rátának köszönhetően. A vándorlások elsősorban – a szabad mozgás és 

letelepedés szellemében – a Monarchia északi és nyugati területeiről
37

 indultak, a nagyobb 

városokat megcélozva. Az I. világháború után a népességfogyás egyik oka a korábban 

bevándorolt lakosság vissza- és továbbvándorlása (köztük a magyar közalkalmazottaké) 

volt. Az 1930-as években az ország 6,6 millió fős népességének 12%-a volt külföldi 

születésű, részben a vándorlásoknak, részben a politikai, területi változásoknak 

köszönhetően.  

A II. világháború után Ausztria még nem számított klasszikus fogadó országnak, a 

népesség száma csökkent - a lakosság elvándorlása, illetve a korábbi menekültek tovább 

vándorlása miatt. Az ország számára a háborús időszak a szovjet-brit-amerikai-francia 

megszállás lezárása után, 1955 májusi államszerződésig, illetve az októberi semlegességi 

nyilatkozatig tartott. Az elvándorlás ezután sem szűnt meg teljesen, a becslések szerint a 

háborút követő 30 évben közel félmillió személy hagyta el az országot (Horvath - Neyer 

1996). Az adatok azt mutatják, hogy a magas születési ráták ellensúlyozták ezt, 1974-re 

elérve a 7,6 millió fős népességszámot. A tendencia ezt követően megfordult, és a 

csökkenő népességszámot az 1980-as évektől a bevándorlás egyenlítette ki. A nettó 

                                                 
35

 Természetesen, mint minden irányzatnak, a transznacionalizmusnak is lehetnek olyan következményei, 

mint a kurdok mobilizálása Európában az 1990-es években, bár a diaszpórák erőteljes politikai mozgalmait 

néhány kutató csupán kivételes jelenségnek tartja (Mügge 2012, Khayati, Dahlstedt 2014, Baser 2016).    

 
36

 Ausztria és nem a Császárság területén 
37

 Ciszlajtánia, a Lajtán túli terület 

 

6.3.4 Az aktuális kihívásokhoz vezető döntések 



   91 

vándorlási egyenlegeket mind az osztrák, mind a nem osztrák állampolgárságú (csak 

külföldi vagy nem tisztázott állampolgárság) lakosságra nézve a következő grafikon 

mutatja (14. ábra) 

 

 

14. ábra   Nettó vándorlási egyenlegek alakulása Ausztria és a külföld  

viszonylatában (1961 és 2017) 

Forrás: Patay 2017 mentén, saját összeállítás a Statistik Austria alapján 

 

Ausztria tartományai a bevándorlás tekintetében hasonló utat jártak be, ugyanakkor 

eltérések is megmutatkoznak. Ebben nagy szerepe volt a szövetségi (központi) 

törekvéseknek, vagyis a célzott, regionális beruházásoknak (a Marshall-pénzek 

felhasználásának feltételei mentén), valamint az infrastruktúra fejlesztésének, de annak is, 

hogy Ausztria ipari társadalma lassan posztindusztriális társadalommá alakult (Seidel 

2000). Kivételt jelent az általános tendencia alól Alsó-Ausztria és Burgenland, hiszen e két 

tartomány a Szövetség külpolitikai megfontolásai révén később lépett a fejlődés útjára. A 

bevándorlás alakulása Burgenlandban csupán az 1980-as évek közepétől veszi fel a többi 

régió ritmusát. A bevándorlási statisztikákat vizsgálva, két másik tartomány, illetve 

tartományi főváros is eltérő képet mutatott már a kezdetekben is: Bécs és Graz, a 

legnagyobb számban ide érkeztek az első vendégmunkások, illetve később követőik és 

családtagjaik is. A modern vándorlási folyamatok tehát a Marshall-támogatással 

egyidőben, az 1960-as években, azaz a konjunkturális időszak alatt indultak el 
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Ausztriában, és 2015-ig a vándorlások 5 fázisa rajzolódott ki (Patay 2016). A 2014-ben 

intenzívvé váló, és 2015-től minden statisztikában megjelenő menekültügyi hullám a 

mostani, 6. szakasz fő kihívásait jelenti.  

 

Az 1. szakasz – Ausztria bevándorlási célországgá válik   

Ausztria 1961-ben munkaerő-fogadási egyezményt írt alá Spanyolországgal, a 

vendégmunkások azonban gyakran inkább más lehetőséget választottak, és az akkor 

legnagyobb befogadó Németországban és Franciaországban telepedtek le (Currle 2004). 

Olaszországgal a tervek ellenére létre sem jött egy hasonló egyezmény. Ekkor, 1945–1966 

között az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) koalíciója 

volt hatalmon. Az akkori szakszervezetek a külföldiek toborzása ellen voltak, de mivel a 

vállalatok maguk is felismerték az ebben rejlő gazdasági előnyöket, a 60-as évek közepétől 

a szakszervezetek sem tiltakoztak többet.  Ausztria ezután Törökország felé fordult, és az 

1964-es bilaterális egyezmény nyomán török munkavállalók érkeztek az országba. 

Jugoszlávia kivételével a kommunista rezsimek nem engedélyezték állampolgáraik nyugati 

munkavállalását. 1966-ban Ausztria Jugoszálviával is egyezményt kötött vendégmunkások 

foglalkoztatására.  Ekkor, 1966-tól 1970-ig az ÖVP volt kormányon. A toborzás állami 

irodákon keresztül, közvetlenül Jugoszláviában és Törökországban történt. A lehetőség és 

az információáramlás láncmigrációt indított el (családtagok, ismerősök körében), ami a 

munkaerőpiaci kereslet szempontjából is gazdaságosabb volt (költségek nélkül, rövid időn 

belül rendelkezésre állak újabb munkások) (Oltmer 2014). 

Fassmann és Münz (1995) összegzi, hogy az első szakaszban – 1968 kivételével – a 

toborzások révén évente először 10 ezer, majd 30-40 ezer bevándorló érkezett akkor az 

országba az újfajta migrációpolitikának köszönhetően, és így tíz év alatt közel 300 ezer 

külföldi munkavállalóval nőtt Ausztria munkaerő-állománya. Ekkor még közel 90.000 

osztrák állampolgár hagyta el véglegesen vagy átmeneti céllal az országot, nagy részük 

Németországban keresett jobb megélhetést.  

1955 óta Törökország, 1965-től pedig Jugoszlávia élvezett tehát vízummentes határátlépési 

lehetőséget. 1966-ban a letelepedési törvény alapján a tartózkodási és munkavállalási 

engedélyeket a szerződés időtartamára bocsátották ki, szinte pár óra alatt, és ezek 

hosszabbítása az újabb munkaszerződés alapján azonnal lehetséges volt. Munkavállalási 

engedélyt más ország állampolgárai az otthoni képviseleten keresztül igényelhettek csak 

meg. A Gazdasági Kamara (Wirtschaftskammer Österrreichs) ezt gyakran írásban is 

kifogasolta. Az ekkor érvényben lévő, a külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvény (mely 



   93 

nagyrészt még ma is érvényben van) az 1925-ös hazai munkavállaló védelméről szóló 

törvényen és az  1933-as németországi, külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvényeken 

alapszik.  

Ekkor döntően egyedülálló fiatal férfiak érkeztek, akik csak néhány évig szándékoztak 

maradni. Ennek megfelelően annyira integrálódtak a befogadó társadalomba, amennyi a 

napi életvitelhez volt szükséges, integrációjuk igénye egyik fél részéről sem merült fel. A 

számukra fenntartott munkahelyeken és a kapcsolódó adminisztratív enyhítéseken kívül 

nem beszélhetünk integrációs törekvésekről, egyedül Stájerország tartománya hozott létre 

Graz  városházának épületében egy integrációs irodát
38

 (Bauböck, Volf 2001).  

A belgrádi toborzó iroda már 1973-ban bezárta kapuit, hiszen Jugoszlávia a 70-es években 

már nem engedett ki mindenkit (BWK 1974). A törökországi toborzó állomás  1993-ig 

maradt fent, a török munkások szempontjából a külföldi munkavállalási lehetőség 

eredményes
39

 volt. A vendégmunkások tömeges megjelenése mellett a munkaerőpiaci 

kínálatát is bővítő menekültek is érkeztek Ausztriába, 1956/1957-ben Magyarországról, 

1968/1969-ben Csehszlovákiából. Az osztrák Belügyminisztérium 1960-ban alapította az 

Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF) elődintézményét Flüchtlingsfonds néven, mely 

először a magyar menekültek ellátására, majd fokozatosan az általános integrációs 

feladatokra hivatott szolgálni (ÖIF 2015). 

 

A 2. szakasz – a bevándorlás első korlátainak kiépülése 

1970-től 1983-ig egyedül az SPÖ kormányozta az országot, ezt váltotta az SPÖ-FPÖ 

koalíció 1987-ig. Az 1973-as válságtól az 1980-as évek közepéig kevesebben érkeztek a 

munkaerőpiacra, a külföldiek egy része pedig haza- vagy továbbvándorolt. Az időszak 

dekonjunkturális jellege ugyanis külső és belső jogi szigorításokat is hozott magával. 

A bevándorlás gyengülésében a jugoszláv, az elvándorlást korlátozó, munkaerőpiac-

védelmi törvény bevezetése, illetve általában a világgazdaság alakulása játszott nagy 

szerepet (Davy, Gächter 1993), de Ausztria bevándorláspolitikai jogszabályai is változtak. 

Egyrészt teljesen megszűnt az eddigi, e két privilegizált országra vonatkozó gyakorlat, 

hogy a vízum nélkül érkezők utólagos tartózkodási és munkavállalási engedélyt kapnak – 

ezt a szakszervezetek már 1970-től folyamatosan szorgalmazták. Ez azt is jelentette, hogy 

a szerződés lejártával hazalátogató vendégmunkások ezentúl nehezen vagy egyáltalán nem 

                                                 
38

 A kérészéletű integrációs iroda tulajdonképpen egy íróasztal volt az önkormányzat portáján, két nyugdíj 

előtt álló közalkalmazottal, kiknek nyugdíjazásuk után be is zárt az iroda (Patay, 2014) 
39

 Az első tíz évben átlagosan a török munkások hazautalásai Törökország exportjának 45%-át adták (XXX), 

tehát a vendégmunkások javították a kibocsátó ország fizetési mérlegét. 
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tudtak visszatérni Ausztriába. Ekkor került bevezetésre a kontingens-alapú foglalkoztatás 

is. A külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvény, számos módosítással, 1974-ben került a 

Parlament elé – a törvény ma is kimondja, hogy az osztrák állampolgárok minden 

körülmények között elsőbbséget élveznek az osztrák munkaerőpiacon 

(Ausländerbeschäftigungsgesetz 1975). 

A letelepedés szigorítása azt is jelentette, hogy a kiadott engedélyek már 1 majd kétszer 2 

évre szóltak, majd ezek után 5 évre. Ugyanakkor lehetőség nyílt az állandó (határozatlan 

időre szóló) letelepedési engedély megszerzésére is – 10 év legális tartózkodás után.  

A fentiek miatt az 1970-es évek végén számos vendégmunkás maradt az országban (nem 

látogathattak haza), családtagjaik pedig nagy számban jöttek utánuk. Családegyesítés 

céljából engedélyt kérvényeztek. Bauböck azonban rámutat, hogy ezek a nők és 

gyermekek nagyrészt egyszerűen engedély nélkül az országban maradtak. A nyilvántartás 

ekkor még nem volt áttekinthető, a bonyolult jogi háttér sem volt az ügyintézők számára 

egyértelmű, így az ellenőrzés hatékonysága is gyenge volt (1985).   

A bevándorlási egyeneleget erősítette, hogy ekkor egyrészt Chiléből és Ugandából jöttek 

politikai okokból emigrált személyek, de román, magyar, jugoszláv, orosz menekültek is 

ékeztek még. 1981-ben a Lengyelországból menekültek száma 130 ezret is elérte, 75%-uk 

azonban tovább is vándorolt. A ’80-as évek elején menekültügyi kérelmek nagy számban 

kerültek pozitív elbírálás alá, megkönnyítve a végleges letelepedést. A szakszervezetek 

ekkor a menekültügyi jogszabályok szigorítását szorgalmazták, elsősorban az osztrák 

társadalom elvárásaira hivatkozva (Tempelmayr 2008) .  

Az integráció és a bevándorlás kihívásainak kérdése ekkor csupán a munkavállalók és a 

menekültek tájékoztatását jelentette, illetve annyi segítséget kapott a munkavállaló 

(lakhatás megoldása, közlekedés), amennyi a munkaadó érdekében állt. A 

Bundesministerium által felügyelt Integrationsfonds funkciója az 1970-es évektől 

tulajdonképpen az egyes, akkor kiemelt városokban (Bécs, Linz, Graz, Salzburg, 

Klagenfurt) megnyitott információs irodák működtetését jelentette (ÖIF 2011).  Az 

általános elvárás az volt, hogy a migráns személy maga felelős a beilleszkedésért. A mai 

bevándorláspolitikai kérdések, mint a közoktatás, az egészségügy, a szociális ellátás, a 

társadalmi feszültségek, nem kaptak szerepet a nemzet politikájában sem.  

A 3. szakasz – kísérletek az erőteljes bevándorlás kezelésére 

Az 1987-ig tartó SPÖ-FPÖ koalíció után ismét az SPÖ-ÖVP koalíció volt hatalmon 

egészen a 2000-es választásokig. 1987-ben, még a régi kormány alatt, az 
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Alkotmánybíróság az utolsó pillanatban alkotmányellenesnek mondta ki az egyik, a már 5 

éve bevándorolt külföldiek kiutasításról szóló bekezdést. A döntés ugyan 25 évet késett, 

hiszen eszerint az Idegenrendészeti Törvény (FrP 1961) az Emberi Jogok Európai 

Egyezményének (ECHR 1950, EMRK 1958) 8-as cikkelyét – a magán- és családi élet 

védelme – nem tartotta tiszteletben. 

Ezek után ismét intenzívvé vált a láncmigrációs, a családegyesítési célú letelepedés fázisa, 

a bevándorlók nagy része, különösen Törökországból, már végleges letelepedésre 

rendezkedhetett be. A közvetlen családtagok
40

 mellett a rokonok és ismerősök is követték a 

bevándorlókat a családoktól érkező pontatlan információk alapján (Akinyosoye 2013).  

1989 után a Jugoszlávia felbomlását kísérő háborúk nyomán 4 millió ember vált 

menekültté, ekkor közel 150 ezren érkeztek Ausztriába. Emellett, mivel az 1980-as évek 

közepétől (a világ tendenciáihoz hasonlóan) bővülnek a bevándorlási lehetőségek, egyrészt 

a rövid távú (1 éves) munkavállalási, másrészt a tanulmányi, kutatási célú, illetve a 

szezonális munkavállalási engedéllyel érkezők száma is megnőtt. A körkörös migráció 

gyakorlata már erre az időszakra is jellemző, bár a fogalom használata ekkor még nem 

elterjedt (Constant–Zimmermann 2004)
41

.  

 

A jóléti állam fenntartását nehezítette az is, hogy az 1990-es évekre egyre több országból 

érkeztek, Európán kívüli területekről Nyugat-Európába, ebben az évtizedben az újonnan 

érkezők fele 3. országból, illetve nem Európából érkezett. Portugália, Spanyolország, 

Hollandia volt gyarmatairól a bevándorlók gyakran másik országba, így Ausztriába is 

továbbvándoroltak. A következő módosítások azonban a már valamelyest integrált 

családok tartózkodását is szinte ellehetetlenítették, bizonytalanságot keltve a lakosságban. 

Ennek hátterében politikai csatározások álltak (érdekképviseletekkel egyetemben), ideértve 

az olyan akciókat is, mint például az 1993-as Lichtermeer demonstráció
42

. 1993-ban 5 

alkalommal hoztak ki törvénymódosításokat. 1994-ben emellett elkezdődött a 

határátlépésnek, a bevándorlás feltételrendszerének és az  állampolgárság megszerzésének 

szigorítása, jogi és adminisztratív szempontból egyaránt. 

A 4. szakasz – a külföldiek integrálásának kérdésköre  

                                                 
40

 A jogszabályokban, de a köznyelvben is a „Kernfamilie” kifejezés használatos 
41

 A fogalom kulcstényezője a Chapman-féle (1976) meghatározás szerint a visszatérés, azaz olyan 

vándorlási folyamatot takar, melynek során az egyén belátható időn belül, és többnyire rendszeresen visszatér 

a kiindulási országba, esetleg más célországot is érintve. 
42

 A Lichtermeer-megmozdulás hátterében Haider-ellenes vonatkozású kezdeményezések álltak. 
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Először ekkor tudatosult a résztvevők és érdekeltek gondolkodásában, hogy Ausztria 

hogyan integrálhatja a bevándorolt népességet társadalmi és munkaerőpiaci szempontból 

egyaránt, figyelembe véve a közigazgatási szintek szociális, közoktatási vagy 

településfejlesztési feladatait. A tudomány sem foglalkozott ezelőtt intenzíven a 

bevándorlás hatásaival és a lehetséges megoldásokkal. Születtek egy-egy réteg ismérveivel 

foglalkozó tanulmányok, azonban az első átfogó, a migránsok munkaerőpiaci és jövedelmi 

helyzetével foglalkozó nagy kutatás eredményei 1995-ben jelentek meg (Fassmann, Münz 

1995). Az Österreichischer Integrationsfonds, mely intézmény 1991-től önállóan működik, 

2000 óta egyre több feladatot lát el, illetve folyamatosan bővíti integrációs eszköztárát.  

A 90-es évek közepétől az újabb 10 uniós tagország csatlakozásáig a migrációs 

folyamatokat az sok kisebb ingadozás jellemezte, ami azt is mutatja, hogy a vándorolni 

szándékozók is gyorsabban reagálnak a gazdaság és a politika által szabott lehetőségekre. 

Ausztria ebben az időszakban egyrészt az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében 

hozott intézkedéseket, de az új jogszabályok a legális letelepedést is sok szempontból 

megnehezítették (Jelinek, Szymanski 1997). A bevándorláspolitikai törekvések szigorú 

jellege az új, 1996-ban hatályba lépő idegenrendészeti törvénycsomaggal vette tehát 

kezdetét, mely a kvótarendszer előtérbe helyezésén túl a letelepedést számos feltételhez 

kötötte. A kvótarendszer teljeskörű kidolgozását
43

 a szakszevezetek már évtizedek óta 

szorgalmazták, jóllehet, folyton változó célokkal és érvekkel. Az uniós állampolgárok, 

családtagjaik, illetve az osztrák állampolgárok külföldi családtagjai számára a beutazás és 

letelepedés feltételi ekkor valamelyest enyhültek. 

 

Ezzel egy időben a társadalmi kohézióval kapcsolatos eszköztár átalakítása is 

megkezdődött. Az ekkor érvényes törvénymódosítások mentén a már itt élő és dolgozó 

családok ennek értelmében ekkortól 8 év után integráltnak tekintendők, letelepedésük 

véglegesnek számít, szociális és munkanélküli ellátásban részesülhetnek. A Jugoszláviából 

menekült személyek a Belügyminisztérium szorgalmazására ekkor szintén megkapták 

ugyanezt a végleges letelepedési státuszt. Ekkor még mindig SPÖ-ÖVP koalíció van 

hatalmon 2000-ig, amikor is az SPÖ lekerült a hatalomról, és az ÖVP-FPÖ koalíció vette 

át a kormányzást, 2007-ig. 2000 után az új politika tehát új stratégiát dolgozott ki, és a 

családegyesítési engedéllyel rendelkező (bármelyik országból érkező) házastársak és akkor 

                                                 
43

 nem csupán a munkavállalók vagy tőkével rendelkező letelepedők, de a diákok vagy az újszülöttek 

számára is 
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még kiskorú személyek 2000-től teljes munkaerőpiaci jogokat kaptak: a munkavállalás és a 

munkanélküli ellátás szempontjából egyaránt
44

.  

 

Az 5. szakasz – jön a keleti blokk  

2000-2007 között az SPÖ után ÖVP-FPÖ koalíció volt hatalmon. 2007 óta újra SPÖ-ÖVP 

koalíció volt kormányon, egészen a 2017-es választásokig.  

A bevándorláspolitika évtizedek óta nem jár be következetes, kiszámítható útvonalat, 

gyakran kerül sor módosításokra. Ez az 5. szakaszra is jellemző. Még az újabb uniós 

csatlakozás előtt, 2003-ban újabb törvénymódosítások láttak napvilágot a 3. országból 

érkezet letelepedők és menedéket kérők javára (értékesebb, új típusú letelepedési engedély, 

bizonyos eljárások egyszerűsítése, munkaerőpiaci lehetőségek bővítése), ami újabb 

bevándorlási hullámot indított el. Az EU-s csatlakozásra csupán a szezonális 

foglalkoztatást készítette fel a politika, ennek engedélyezése is módosult: a mezőgazdaság, 

az építőipar és a vendéglátás fogadott így vendégmunkásokat a munkaerőpiaci nyitásig, az 

1960-as ipari foglalkoztatással ellentétben.  

 

A politikai pártok, de különösen a szakszervezetek mindenképpen korlátozni akarták a 

2004- után csatlakozó tagállamokból érkezők lehetőségeit, különösen a munkaerőpiacon. 

A 2011-ig fennálló munkaerőpiaci (és egyéb adminisztratív) korlátozások szinte teljesen 

egyhangú döntések következménye volt, minden érdekeltnek a saját nézőpontja szerint. A 

médiában, a politikai kommunikációban a dömpingszerűen beáramló magyarokról szóltak 

a hírek, akár a munkaerőpiac, akár a kriminalisztika területén. Erhard Busek
45

 volt az 

egyetlen politikus, aki minden fórumon, és nem csupán az Unió-bővítés megbízottjaként, 

ezen korlátozások megakadályozásáért, a magyarok azonnali integrációjáért harcolt.  

A 2006-ban hatályba lépett idegenrendészeti csomag határozza meg alapvetően a mai 

bevándorláspolitikát: az idegenrendészeti (Fremdenpolizeigesetz 2005), a letelepedési 

(Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 2005), illetve a menekültügyi törvények 

(Asylgesetz 2005). Azonban sem a 2006-os, jelentősen módosult jogi feltételrendszer 

hatályba lépése, sem a 2008-as válság sem tudta csökkenteni az új bevándorlók számát 

(ideértve a legális, munkaerőpiaci vagy tanulmányi célú bevándorlókat is).   

                                                 
44

 Ez ahhoz vezetett, hogy a 2000. évi statisztikák szerint 10 ezer fővel nőtt a külföldi, újonnan munkába 

lépők száma, 2001-re pedig ugyanennyivel a munkanélküliek száma.  
45

 Busek: volt főpolgármester-helyettes (1978-1987), ill. volt miniszterelnök-helyettes (1991-1995)  
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Különösen 2004 után az uniós csatlakozások, majd a 2011-es munkaerőpiaci nyitás 

indította el a szomszédos országokból érkező ingázók és letelepedők újabb hullámait
46

.  Az 

eljárásrend viszont bonyolultabb lett, az esélyegyenlőség kérdését pedig (végzettségek 

elismerése, alulfizetettség, lakáshelyzet) rábízták a versenyre (Cayci, Neugschwendtner, 

Peryl 2011  Cayci, Neugschwendtner, Peryl 2015). A 3. országok állampolgárai viszont 

ettől kezdve könnyebben kaphattak magasabb szintű letelepedési engedélyt, 

esélyegyenlőségük biztosítását a politika több területen is (lakásügy, szociális 

támogatások, oktatás, kultúra, vallás) szorgalmazta. Ebben a szakszervezetek szerepe is 

jelentős volt. 

  

                                                 
46

 Két, Európán átívelő dokumentum tette lehetővé a mobilitás intenzívebbé válását. A Schengeni Egyezmény, 

melyet Ausztria 1995-ben, Magyarország 2007-ben ratifikált, csökkentette az ellenőrzéseket. Az Európai Unió 

2004/38/EC irányelve pedig – ha feltételekhez kötötten is – kimondja az határokon át történő mozgás, valamint 

a határon túli letelepedés szabad jellegét. 
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Kutatásom során a bevándorlási folyamatok hatásait, valamint összefüggéseit a politikai 

törekvések és döntések alakulásával több dimenzióból is vizsgálom. Így ebben a fejezetben 

statisztikai adatok értelmezésével és az eddigi eredmények összevetésével azt vizsgálom, 

hogy a nemzetközi vándorlási trendek vélt és valós hatásai a hogyan nyilvánulnak meg a 

demográfia, a jólét és a jól-lét egyes szegmenseiben. A mai (az ezredforduló utáni), 

migrációs háttérrel rendelkező lakosság helyzetének kiértékelése egyrészt a sarkalatos 

kérdések, kihívások további feltárását szolgálja, másrészt támpontot ad az eddigi döntések 

értékeléséhez, a bevándorláspolitikai sajátosságok értelmezéséhez (15. ábra). 

15. ábra   Az empirikus vizsgálat szakaszai – 2  

Forrás: saját szerkesztés 

 

A következőkben a területi versenyképesség alakulását befolyásoló hatások további 

elemzését, pontosítását kísérlem meg. Az egyes szempontok az alkalmazott és az 

előzőekben bemutatott elméletek, illetve az előző fejezet részeredményei mentén kerülnek 

kibontásra.  

 Demográfia 

 Szocioökonómiai helyzet 

 Munkaerőpiaci kihívások  

 Iskolázottság, tudás, képességek 

 A jól-lét kérdései: társadalmi- és politikai integráció, egészség, területi 

szegregáció, biztonság 

7 Nemzeti szintű vizsgálat II: a migrációs hátterű lakosság helyzete  
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Nemzeti szint I - bevándorlás és bevándorláspolitika  

Nemzeti szint II - a kihívások rendszere  

A mélyinterjúk előkészítése és kiértékelése 

Szubnacionális szint I - tartományok 

 Szubnacionális szint II - települések 
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Statisztikai adatok összevetése, idősoros vizsgálata alapján a migrációs hátterű népesség 

helyzetét vizsgálom, tehát a hatásokat, a kihívásokat a migráns és a nem migráns lakosság 

életminőségének vizsgálatával tárom fel. Felhasználom hozzá az eddigi eredményeket, 

igyekszem a kvantitatív adatokat kvalitatív  eredmények alapján értelmezni.  

 

Ausztria területén ma már több, mint másfél millió migrációs háttérrel rendelkező személy 

él a lakcímstatisztikák szerint az ország területén, túlnyomó részük első generációs 

bevándorló, a másodgenerációs migránsok pedig már itt születtek (16. ábra). 

 

Osztrák állampolgárok 

7.439  

Külföldi (nem osztrák) állampolgárok  

1.146 

Ausztria népessége 

8.585 
 

Migrációs háttérrel rendelkező lakosság  

1.715  

1. generációs migráns       1.254 2. generációs migráns      461  

2004 előtti EU és EFTA     211  2004 előtti EU és EFTA      33  

2004-es csatlakozó EU-országok.    178  2004-es csatlakozó EU országok      53  

2007 után belépő EU-országok    150  2007 után belépő EU-országok.    47  

Jugoszlávia utódállamai (kivéve EU)     325  Jugoszlávia utódállamai (kivéve EU)    153  

Törökország      154  Törökország      106  

Egyéb 3. ország      217  Egyéb 3. ország      69  

16. ábra   Ausztria népességének migrációs háttér szerinti  

rétegződése (2015 január 1-jén) 

Forrás: saját szerkesztés a Statistik Austria adatai alapján 

 

2004 után különösen az uniós csatlakozások, majd a 2011-es munkaerőpiaci nyitás 

indította el a vándorlási folyamatok újabb hullámait. Emellett még a 2006-os, jelentősen 

módosult jogi feltételrendszer hatályba lépése, vagy a 2008-as válság sem tudta 

csökkenteni az új bevándorlók számát (ideértve a legális, munkaerőpiaci vagy tanulmányi 

célú bevándorlókat is). Ausztria 8,5 milliós népességének tehát egyötöde rendelkezik 

migrációs háttérrel. Ez 1,7 millió olyan személyt jelent, akiknek szülei külföldön születtek. 

Külföldi állampolgársággal pedig még mindig több, mint 1 millió fő rendelkezik (12. 

táblázat).  
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12. táblázat   A külföldi állampolgárok számának alakulása Ausztriában 

Állampolgárság 2001 2005 2008 2015 2017 

Nem osztrák, összesen 730.261 796.666 883.579 1.267.674 1.341.930 

EU- és EFTA 257.855 316.614 397.314 625.488 667.729 

EU -27  250.544 308.877 389.130 616.401 655.524 

EU-14 110.861 143.473 186.375 253.055 262.803 

Németország 75.262 100.439 136.021 176.463 181.618 

Olaszország 10.656 12.178 14.544 25.327 27.290 

EU 2004 után belépők 139.683 165.404 202.755 363.346 392.721 

Bulgária 4.690 6.480 9.846 22.411 24.923 

Horvátország 61.422 61.126 58.505 70.248 73.334 

Lengyelország 21.433 30.580 37.231 57.589 61.079 

Magyarország 13.069 16.284 23.342 63.550 72.584 

Szlovákia 7.508 12.982 19.211 35.326 38.094 

Románia 17.750 21.942 36.004 82.949 92.095 

EFTA-országok 7.311 7.737 8.184 9.087 9.205 

3. ország állampolgárai 472.406 480.052 486.265 642.186 679.201 

Európa (és Törökország) 379.697 377.507 376.792 419.061 425.618 

Bosznia-Hgv. 107.248 96.128 90.528 93.973 94.611 

Oroszország 3.675 17.203 23.411 31.190 32.018 

Szerbia 123.009 125.371 109.377 116.626 118.454 

Törökország 127.147 113.068 111.302 116.026 116.838 

Afrika 15.127 20.366 21.937 32.628 35.597 

Egyiptom 5.080 4.836 4.931 5.797 5.917 

Nigeria 2.746 6.264 5.875 7.433 8.223 

Amerika 12.700 15.390 16.957 20.430 20.971 

Észak-Amerika 7.350 7.779 8.156 9.554 9.652 

Közép- és Dél-Am. 5.350 7.611 8.801 10.876 11.319 

Ázsia 36.889 50.987 61.946 156.973 180.335 

Afganisztán  2.065 3.093 5.662 35.618 45.259 

India 5.047 5.950 6.177 8.340 8.839 

Irak  1.319 1.292 2.255 13.884 14.802 

Irán  5.643 5.081 5.693 11.637 13.764 

Kína 5.122 8.765 9.501 12.161 13.685 

Szíria 633 921 1.459 33.313 41.872 

Óceánia  1.076 1.178 1.240 1.466 1.481 

Állampolg. nélkül  26.917 14.624 7.393 11.628 13.199 

nem tisztázott 13.367 9.765 4.285 6.943 8.035 

Forrás: saját összeállítás, Statistik Austria  

 

 

Az EGT (illetve EU és Svájc) állampolgárai adták a kétezres évekig az Ausztriában élő 

külföldi lakosság egyharmadát, a 3. országból származók (ideértve a hontalanokat is) pedig 

a kétharmadát, ez az arány azonban az utóbbi években kiegyenlítődni látszik.  

 A külföldi állampolgárok jogállása a legális tartózkodás mellett a jóléti állam szerkezete 

miatt, ahogy az előző fejezetekben bemutatásra került (a munkaerőpiac, az 

esélyegyenlőség és a jóléti ellátások szempontjából), nagy jelentőséggel bír.  
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A népesség elöregedése elleni küzdelemben a bevándorlás Ausztria politikájában is 

szerepet játszik, hiszen az osztrák népességet tekintve születések száma évtizedek óta 

folyamatosan csökken. Évek óta a 40 év feletti népesség aránya az osztrák (migrációs 

háttérrel nem rendelkező) lakosságon belül közel 60%, a migrációs háttérrel rendelkezők 

között pedig 40%.  Ez utóbbi réteg 70%-a munkaképes korú, és csupán 10%-a 65 év 

feletti. 2014-ben minden negyedik 20 és 40 év közötti személy külföldi állampolgárságú 

volt. Nem minden tartományban jelennek meg a fiatalabb bevándorlók nagyobb arányban, 

így Burgenlandban a 40-65 év közötti külföldiek aránya majdnem 40%-os.  

A 2010 utáni politikának köszönhetően a humanitárius alapon engedélyt kérők száma 

megnőtt, az itt maradtak átlagéletkora 2014-ben a Belügyminisztérium szerint 30 év, 

ugyanakkor a munkaerőpiac – a munkavállalási jogosultságok és képzettség hiányában – 

ebből nehezen tud profitálni. A beérkezett menekültügyi kérelmek alapján a kérelmezők 

fele, ugyanúgy mint átlagosan Európában,  2014-ben, 18 és 34 év közötti.  A kiskorúak 

aránya 26%, ezen belül sok gyermek érkezett felnőtt kíséret nélkül a papírok szerint (vagy 

magukra maradtak a határon átjutva). A 2004 után csatlakozott országokból érkező 

külföldiek átlagéletkora is 35 év, de a volt jugoszláv területekről származóké is kevesebb, 

mint 40.  

 

 
17. ábra   Első generációs bevándorlók átlagéletkora  (első 20) 

Forrás: saját szerkesztés az ÖIF adatai alapján 
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Az osztrák lakosság átlagéletkora folyamatosan magasabb, még mindig 43,5 év, míg a 

külföldi lakosságé 35,1. Az első 20 származási ország, ahol a migránsok átlagéletkora a 

legkevesebb, vegyes képet mutat. Érdekesnek tartjuk, hogy még az Egyesült Királyságból 

érkezők átlagéletkora is alacsonyabb az osztrákokénál, hiszen magáncélból viszonylag 

nagy számban érkeznek idősebb letelepedők (17. ábra). 

 

Az idősoros termékenységi, illetve a függőségi ráták ezzel ellentétben már nem mutatnak 

optimista képet. Ennek hátterében, kutatásom szerint, nagyrészt az elmúlt évtizedek 

bevándorláspolitikájának, és az integrációs törekvések eredményei állnak: az 

állampolgárság megszerzésével, az életminőség javulásával, az európai családmodell 

részleges átvételével, illetve a nők munkába állása révén csökken a születések száma, 

ugyanakkor a régebben bevándorolt háztartások egy része (legalább is papíron) 

Ausztriában marad és jóléti ellátásra tart igényt.  

Míg a külföldi állampolgárságúak születési rátája 2014-ben 13,8%-os (európai országok 

13%, a többi 3. ország 17%), az osztrák családokban ez 8,9%. A külföldön született szülők 

több gyermeket vállalnak (1,6-2,4), mint az itt születettek (1,3). Ők fiatalabb korban is 

szülnek (26,2 év átlagosan, Törökország, Szerbia, Montenegro: 23 év), mint az 

Ausztriában születettek (29,5 év). Ausztriában a kétezres évek adatai szerint a házasságok 

egyötöde egy osztrák és egy külföldi (felerészt uniós) állampolgárságú fél között köttetik. 

Nagyobb részben a férfiak találnak külföldi párt maguknak. Kivételt jelent az afrikai 

férfiak beházasodása (különösen 2010-ig),  ahogy ez az 1990-es évek végéig a török 

munkavállalókra volt igaz. A jogszabályok tükrében a vegyesházasságok (és ezen belül a 

válások magas aránya), valamint a munkaerőpiac és a jóléti ellátások alakulása között is 

párhuzam vonható. A kutatás nyomán tehát meg lehet fogalmazni, hogy a gyermekvállalás 

költségei, a generációk különélése, a munkaerőpiaci elvárások, a női foglalkoztatottság 

növekedése, vagy a szülési életkor eltolódása megváltoztatja a gyermekvállalási 

hajlandóságot. A bevándorlási integrációs törekvéseknek köszönhetően az nyugati 

gyermekvállalási-, illetve családmodellt ebben a tekintetben a migránsok is átveszik, akkor 

is, ha merőben más kultúrát hoznak magukkal.  

A migrációs háttérrel rendelkező háztartások, különösen az 1. generációs és a 3. 

országokból érkező lakosság jövedelme az átlagot tekintve még ma is alacsonyabb, mint az 

hazaiaké. 2015-ben a külföldi állampolgárok éves átlagos nettó jövedelme még mindig 

7.2 Szocioökonómiai helyzet 
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16,8 %-kal volt alacsonyabb az átlagnál (23.178 euró mediánérték), az osztrák 

állampolgárok ezzel szemben 2%-kal magasabb éves jövedelemre tettek szert. Az EU-14
47

 

állampolgárainak jövedelme 2,30 %-kal, míg az újonnan csatlakozott országokból 

érkezőké átlagosan 18,37 %-kal volt kevesebb. A 3. országból érkező munkaerő viszont 

már 19-22%-os negatív különbséggel kell, hogy számoljon. A következő ábra a 2015-ös 

eltéréseket vázolja (18. ábra). 

 

 

18. ábra   A külföldi állampolgárok éves átlagjövedelmének eltérése a mediánértéktől (%)  

Forrás: Statistik Austria, saját számítás 

 

A 2017-es arányok még mindig hasonló képet mutatnak. Az EU-14 állampolgárainak 

jövedelme viszont nagyobb eltérést mutat, ami annak valószínűsíthető, hogy tömegesen 

érkeztek tanulmányi célból például Németországból is. Az alacsony iskolázottságú, illetve 

szakképzés nélküli réteg Ausztriában is alacsonyabb bérezésű munkát végez és munkapiaci 

szempontból helyettesíthető, de a magasabb végzettségűek is diszkriminatív helyzetben 

vannak. Ausztriában a bérkülönbségek alakulásában az is szerepet játszik, hogy a 

munkahelyen eltöltött idő növeli a bruttó jövedelmet, számos munkaadó pedig, a kollektív 

szerződés értelmében, a korábbi ausztriai munkaviszonyt is beszámítja. Ez ismét a helyi 

lakosságnak, vagy a másodgenerációs bevándorlóknak kedvez.  

A Statistik Austria mutatói a háztartások jövedelmével, illetve a jövedelmi szegénységgel 

kapcsolatban csekély mértékben változtak az  utóbbi 15 évben, különösen 2012 után. A 

minisztériumi adatok szerint a probléma a szerb, koszovói, bosnyák és a török származású 
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bevándorlókat érinti jelentősen, valamint a szlovák és a bolgár uniós állampolgárokat, 

illetve a rendezetlen jogi státuszú lakosságot. Az Unió statisztikái mentén megállapítható, 

hogy Ausztriában a tartós jövedelmi szegénység a népesség 4-5%-át érintette az utóbbi 

években. 2008-ban a marginalizálódás
48

 a népesség 20%-át, a külföldi állampolgároknak 

pedig a 32%-át érintette. 2015 végére ez 2%-os javulást mutatott, az osztrák munkaügyi 

központ (AMS) jelentései szerint ugyanakkor a munkaerőpiaci inaktivitás mértéke nem 

csökken.  

Tehát az alacsonyabb éves jövedelem mellett az alacsonyabb foglalkoztatottsági ráta is 

szerepet játszik: a külföldiek foglalkoztatottsági rátája 65%, ugyanakkor az osztrák 

állampolgároké 76%. A foglalkoztatottság a külföldiek körében gyakran atipikus formákat 

ölt: erőteljesen csökkentett részmunkaidő, 1 napra szóló szerződések sorozata stb. Továbbá 

az eltartott népesség aránya nagyobb az egész külföldi letelepedett népességen belül, tehát 

az ekvivalens jövedelem ez alapján is alacsonyabb lesz. Ez utóbbi pedig a migrációs 

háttérrel rendelkező lakosság körében az eltartottak (feleség, gyermekek, szülők) 

magasabb számától függ. A vagyoni helyzetet tekintve ki kell emelni, hogy az öröklés és a 

családi támogatások szignifikánsan befolyásolják a szocioökönómiai helyzetet. Ez a tény 

ismételten az osztrák (több generáció óta itt élő) lakosság vagyoni helyzetének magas 

színvonalát magyarázza. Ide tartozik a lakhatás költségének kérdése is: a bevándorlók 

jellemzően nem magas kategóriájú bérlakásokban élnek, jövedelmük nagyobb hányadát 

költik lakbérre és rezsiköltségekre, mint a nem migrációs népesség.  

Ahogy az előző fejezetekben is rámutattam, a bevándorlók helyzete, a hatások és az 

integrációs törekvések kölcsönhatását jól tükrözi a munkaerőpiac teljesítménye. A 

munkanélküliség vagy a foglalkoztatás területén az egyes rétegek helyzete eltérő képet 

mutat (migrációs háttér, iskolázottság, tapasztalatok, ágazatok mentén). A  migrációs 

hátterű és hazai lakosság foglalkoztatási rátái 2015-re még mindig 10%-os eltérést 

mutatnak. Ebben a nők foglalkoztatottsága (átlagban 58%, Törökország 36%,  illetve EU 

70%) is szerepet játszik. Az 55 év felettieknél a foglalkoztatottsági arány – és ez a 

foglalkoztatáspolitikai döntések tükrében érdekes - az utóbbi 15 év átlagát tekintve közel 

azonos (43-45%) (19. ábra). 

 

                                                 
48

 Az EU 2020-as célmeghatározásai alapján ez az ekvivalens jövedelmek medián értékének 60%-a alatti 

összegét, illetve szegregált életkörülményeket jelenti 

7.3 Munkaerőpiaci sajátosságok 
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19. ábra   A foglalkoztatottsági  ráták alakulása (%) (1977-2015) 

Forrás: Statistik Austria, saját összeállítás 

 

Európában, ha az Eurostat adatait vizsgáljuk, a bevándorló munkavállalók körében 

nagyobb mértékben növekedett a munkanélküliségi ráta, de a magasabb képzettségűek 

közül többen tartották meg munkahelyüket. Ausztriában a bevándorló nők nagy része nem 

a modern nyugat-európai családmodell bázisán lépnek a munkaerőpiacra, ez ismét a 

háztartások jövedelem-különbségéhez vezet, ugyanakkor ők azok, akik a szürke 

gazdaságban dolgoznak. Pedig a török vándorlási egyenleg a nullához közelít: 2014 után 

évente párszáz fő. A munkanélküli ellátásban részesülő nők ugyanakkor hamarabb találnak 

ismét munkát, mint a férfiak, különösen, mint az alacsony iskolai végzettségű férfiak. A 

részmunkaidős foglalkoztatás a másik faktor, amely erős befolyással van a migráns nők 

újbóli munkába állásának esélyeire. Ez a modell és ennek formái még mindig a származási 

ország/kultúra, illetve gazdasági ágazat függvénye. Ki kell emelni, hogy a másik jelentős, 

részmunkaidőben foglalkoztatott csoport a tanulmányi célból bevándorolt réteg.  

A gazdasági válság hatására a munkanélküliségi ráta majdnem kétszeresére nőtt, az 

infláció növekedése ezt 2010-től követte, a költségvetési hiány az átlagos 1,5% helyett 

2010-ben elérte a 4%-ot is. 2015-ben a munkanélküliségi arány az összlakosságra nézve 

elérte 9,1%-ot (az ILO meghatározás szerint a 6%), a külföldiekre vetítve pedig 13,1% 

volt. Ki kell emelni, hogy mind az osztrák, mind az EU-s munkavállalók körében ez 6% 

körül maradt, ami azt is mutatja, hogy a jóslatokkal ellentétben az újonnan érkező uniós 

munkavállalók nem az osztrák lakosságot szorították ki a munkaerőpiacról (20. ábra) 
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20. ábra   Munkanélküliségi ráták (%) (2015) 

Forrás: saját szerkesztés az AMS adatai alapján 

 

Figyelemre méltó, hogy a tartós munkanélküliség inkább érinti az osztrák, mint a külföldi 

lakosságot, noha ez az állítás a már állampolgár bevándorlókra nem vonatkozik. Az is 

társadalmi feszültségekhez vezet, és nem csupán gazdasági kihívást jelent, hogy a 

fiatalokra vonatkozó (15-24 évesek) munkanélküliségi ráta a migrációs háttérrel 

rendelkezők esetében után még mindig 13-15%-os. Ezen fiatalok inaktívak, de sem 

oktatásban, sem továbbképzésekben nem részesülnek. A gazdasági visszaesés tehát 

komolyabban érinti a migrációs háttérrel rendelkezőket. Ugyanakkor, ha figyelembe 

vesszük az egyik oldalról az osztrák munkaképes lakosság munkavállalási hajlandóságát 

(2,5%-os GDP-növekedési küszöb), a másik oldalról a bevándorlóknak egyes ágazatokban 

való magas foglalkoztatottsági részarányát, munkájuk alacsonyabb költségeit, képzettség 

szerinti összetételüket, de akár a szigorú bevándorlási jogi hátteret vagy a politikának a 

nemzet elöregedése elleni stratégiáját, más eredményeket várhatnánk el.  

Konfliktushelyzetet teremt azonban az ilyen munkaerő nem megfelelő szinten való 

foglalkoztatása, azaz a túlképzettség vagy alulfizetettség jelensége (21 ábrák). 
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21. ábra   Alacsony beosztásban  és felsővezetésben dolgozók végzettség szerint (%) 

Forrás: Statistik Austria adatai alapján saját szerkesztés 

 

Az iskolázottság foka, a képesítések vagy tapasztalatok gyakran nem elismertek vagy nem 

adaptálhatóak a munkaerőpiacon. A különféle szintű végzettségek kölcsönös elismerésére 

való törekvés gyenge pontja Ausztriában, hogy gyakorlati megvalósítása nehézségekbe 

ütközik még a kormányzati szervek számára is (Patay 2015).  

A Statistik Austria adatai szerint, mint ahogy a fenti két táblázat is mutatja, a migrációs 

háttérrel nem rendelkezők minden végzettségi szinten és beosztásban jobb helyzetben 

vannak. Különösen az 1. generációs migránsok egy jelentős hányada kénytelen közép vagy 

felsőfokú végzettség birtokában legalacsonyabb beosztásban – tehát segédmunkásként, 

irodai kisegítőként, stb. – dolgozni, míg az osztrákok ugyanezen csoportja felsőbb 

beosztásba kerül – például felsővezetőként vagy tanácsadóként. 
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A hiányszakmák betöltésére Ausztriában elsősorban a bevándorlók hivatottak, illetve 

megállapítható, hogy a fent kiemelt karrier-lehetőségek kérdésköre mellett bizonyos 

ágazatokban többségben vannak a migránsok. Ennek kockázata azonban a 

munkanélküliség veszélye és a szegregáció rögzülése. Az olcsó, de megfelelő 

képességekkel rendelkező munkaerő bevándorlását például a mezőgazdaság, de a kutatás-

fejlesztés, is kiaknázhatja, a hazai vagy már integrált munkaerő így azonban előnytelen 

helyzetbe kerülhet (22. ábra). 

 

 

22. ábra   A külföldi és az osztrák foglalkozatottak megoszlása (%) 

Forrás: a Statistik Austria adatai alapján saját szerkesztés 

 

A legnagyobb arányban a migráns munkavállalók a gyártás (gépipar), a kereskedelem, az 

idegenforgalom, az építőipar területén dolgoznak. A nemzet elöregedésével kapcsolatos 

problémákra (idősgondozás, családsegítés) a migráció feminizálódása adhat választ, az 

ápolás, a szociális munka, a gyermekgondozás- és nevelés területén ugyan nagy számban 

dolgoznak bevándorlók, a foglalkoztatottak száma viszont az utóbbi években éppen 

visszaesett.  

 

A kérdéskör sarkalatos pontja, hogy vállalkozóként, önfoglalkoztatóként nem vagy 

korlátosan lehet jóléti ellátásokat igénybe venni. A migráns munkaerő 10-12%-a (éves 

átlagok) vállalkozóként, önfoglalkoztatóként tud Ausztriában letelepedni. A 3. országból 

származó nők közül az amerikai és a távol-keleti (Kína, Japán, Vietnam, Taiwan) 
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állampolgárok vezetnek önálló vállalkozást (10-12%), Törökország és a jugoszláv 

utódállamok képviselői csupán 1-3%-ban. Az 1. generációs migráns vállalkozók azok, akik 

vállalkozásukat komolyan kell, hogy vegyék, hiszen ettől függ engedélyük 

meghosszabbítása – és ez az uniós állampolgárokra is igaz (Patay 2015).  A vállalkozók 

aránya a migrációs hátterű lakosság körében nem mutat változást 2004 után, számuk 

csupán az agrárszektorban csökken folyamatosan, ami a gazdasági szerkezet változását, a 

bevándorláspolitika törekvéseit, de a bevándorló csoportok összetételének alakulását is 

mutatja. Ki kell emelni, hogy a kisipar, kézművesipar, a kereskedelem és az üzleti 

szolgáltatások ezen képviselői a tercier szektor bővítéséhez is hozzájárulnak. Ugyanakkor 

feszültségeket okoz, ha egy-egy üzleti ágazat túl sok szereplőt számlál, ha vagy ha a 

vállalkozó a származási országból toboroz alkalmazottakat. Ez utóbbit a kínai, szerb és 

török réteg az Österreichischer Integrationsfonds szerint már csak a diaszpóra erősítése 

céljából is teszi (2011, 2015).  

A tudást a közjavakhoz is sorolhatjuk, illetve a gazdasági szereplők tekintetében 

magántulajdonnak is tekinthetjük – de mindenképpen a migrációs folyamatok kulcseleme. 

A migráns munkavállalók képzettségével és képzésével kapcsolatos kérdéskör a 

munkaerőpiac tekintetében is fontos, de a tudás, oktatás és képzés már a rövid távon, a 

képzési ágtól függetlenül is hatással van a helyi versenyképességre. Fontosnak tartom 

hangsúlyozni, hogy a tudás nem csupán iskolázottságot és szakképzettséget jelent, hanem 

tapasztalatokat, magunkkal hozott kultúrát, alkalmazkodóképességet is. 

 

Ausztriában az iskolai végzettségeket tekintve 2000-2015 között éves átlagban a külföldi 

lakosság egyharmada, illetve ezen belül a 24 év felettiek 45%-a rendelkezik érettségivel 

vagy felsőfokú végzettséggel. Ez az osztrák állampolgároknál csak 20, a 24 év felettieknél 

pedig 23,6 százalékot jelent (23. ábra). 

 

7.4 Iskolázottság, tudás, képességek 
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23. ábra   A migrációs hátterű, 25-64 év közötti lakosság iskolázottság szerinti  

megoszlása (%) (2015) 

Forrás: a  Statistik Austria és az ÖIF adatai alapján saját szerkesztés 

 

 

A külföldi állampolgárságú középiskolásokra nézve, magasabb arányban képviseltetik 

magukat a nem állami iskolákban, így az egyház, a nemzetközi szervezetek vagy 

alapítvány kezében lévő intézményekben, továbbá az integrációt segítő felzárkóztató, 

politechnikumi és kísérleti, vagy kisegítő osztályokban. A szakmunkásképzők, 

szakközépiskolák vagy állami gimnáziumok továbbra is inkább az osztrák családok 

elképzeléseinek felelnek meg. 2012 után a minisztériumi adatok szerint mind az érettségit 

adó állami középiskolákban, mind a felsőoktatási intézményekben megnőtt a külföldi 

állampolgárságú tanulók száma (az uniós országokból érkezők növekvő számának 

függvényében). Az osztrák munkaügyi hivatal felmérései szerint a Jugoszlávia 

utódállamaiból érkező, illetve a török népesség még ma is az átlagnál magasabb arányban 

rendelkezik csupán általános iskolai végzettséggel, szakma nélkül. Itt a 2. generációra is 

igaz, hogy a fiatalok minél előbb munkába állnak, szakmát jellemzően munka mellett 

tanulnak, illetve a képzést évek múltán fejezik be (Biffl 2010).  

A migrációs hátterű lakosság (1. és 2. generációk együtt) tekintetében felsőfokú 

végzettséggel a migrációs lakosság rendelkezik az átlagon felüli arányban, míg a 

szakiskolai, szakmunkás, és szakközépiskolai végzettség a hazai lakosságra jellemző 
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jobban. Az idősoros adatok azt mutatják, hogy mindkét csoport (migráns és nem migráns) 

iskolázottsági foka növekedett az évtizedek alatt.  

A migrációs háttérrel rendelkező háztartások, különösen az 1. generációs és a 3. 

országokból érkezők alacsonyabb pozícióban dolgoznak, és csekélyebb a fejődési 

lehetőségük még a kvalifikált személyeknek is (Stadler és Wiedenhofer-Galik 2010). A 

Statistik Austria adatai mentén azonban nem csupán a magasan képzett vagy speciális 

tudással rendelkezők túlképzettsége vagy alulfizetettsége, de a kevésbé képzett (nem 

szakképzett, alacsony iskolai végzettségű vagy funkcionális analfabéta) rétegek túlsúlya is 

jellemző. 2008-ban a migrációs hátterű foglalkoztatottak 30%-a érzi úgy, hogy nem a 

megfelelő pozícióban dolgozik (Ulram 2009). 2011-ben szintén azt emeli ki Gächter, hogy 

az osztrák diplomáknak és tanfolyamoknak magasabb a presztízse. Az Österreichischer 

Integrationsfonds 2014-ben és 2016-ban is arról adott jelentést, hogy a bevándorlók 

túlképzettsége, alacsonyabb munkahelyi státusza még mindig gyakran előfordul: a 

migrációs hátterű lakosság 30%-ánál, különösen a nőknél az új uniós tagállamok esetében 

(40%), de még a 2. generációs migránsoknál is (15%).  

 

A felsőoktatási intézmények adatai vizsgálva,  a határozatlan idejű szerződéses oktatók 

egyötöde, a határozott idejű megbízással foglalkoztatottaknak viszont a 70%-a külföldi 

állampolgár. Az ausztriai felsőoktatás vonzerejét mutatja a következő ábra: a külföldi 

tanulók aránya a 2002-es évet követő tandíjrendszer-átalakítások ellenére mai napig magas 

(2012: 17%, 2017: 19%), míg például Franciaország és Németország csak közel 10%-os 

értékkel büszkélkedhet (24. ábra). 
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24. ábra   A felsőoktatási hallgatók számának alakulása  

(2000-2017) 

Forrás: saját összeállítás a Statistik Austria adatai alapján 

 

A  külföldi hallgatók háromnegyede uniós országból érkezik. A végzett hallgatók 

egyharmada azonban elhagyja az országot. Emögött részben a bevándorláspolitika döntései 

állnak: az engedélyezési folyamat nehézségei, bizonytalan munkaerőpiaci lehetőségek. Az 

osztrák felsőoktatás vonzerejét az is támogatja, hogy jók a részmunkaidős kilátások, 

valamint a tanulmányi célú bevándorlás kapu-funkcióként is működik, erre a rétegre tehát 

az eredeti letelepedési cél munkavállalási vagy családegyesítési célra történő váltása 

jellemző (Patay 2016).  

 

Az integratív nevelés azonban már kisgyermek korban kezdődik. A külföldi családok 

ritkábban küldik gyermekeiket bölcsődébe, óvódába, mint a nem migrációs hátterű 

lakosság. Ez arra is kihat, hogy a német anyanyelvű gyermekek életkornak megfelelő 

nyelvi és kommunikációs készsége magasan fejlettebb, mint a külföldi anyanyelvű 

gyermekeké (6 éves korig 58% 2012-ben).  A külföldi gyermekek egy rétege később 

emiatt nehézségekkel küzd, jellemző rájuk a korai iskolaelhagyás, az alacsony 

iskolázottság. Ez utóbbi tendencia azonban 2015 óta csökkenő jelleget mutat (évi 1%-os 

csökkenés), amiben egyrészt az utóbbi évek föderációs és tartományi közoktatási 

intézkedéseinek, másrészt a bevándorló rétegek összetételének is szerepe van.  

A felnőtt lakosság nyelvoktatása, az át- és továbbképzések a munkaerőpiac által igényelt 

képességeket próbálják fejleszteni, továbbá a résztvevő személyek integrációját is 
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szolgálják (szociális integráció, munkamorál, felelősségérzet, kapcsolatrendszer). Az át- és 

továbbképzéseket  ugyanakkor legnagyobb arányban a 2004 utáni tagországok 

állampolgárai fejezik be sikeresen.  

Az amúgy is fennálló kihívások, mint az államháztartás alakulása, a szociális ellátás, a 

munkaerőpiac vagy az oktatás megreformálása, a vándorlási folyamatok révén további 

nehézségekbe ütköznek. A jól-lét értékelését az integráció megközelítésében mutatom be: 

társadalmi integráció,  biztonság (közbiztonság, lakható környezet, jövőkép) és egészség.   

 

A politika által szorgalmazott és finanszírozott felmérések érdekes képet vázolnak a 

migrációs hátterű lakosság helyzetéről és megítéléséről: a szociális és egészségügyi 

felügyeletek projektjei, a GFK Austria és az Integrációs Irodák felmérései. A 

munkaerőpiaci integráció kérdésében 40%, a közbiztonság, az általános együttélés, az 

értékrendbeli konfliktusok területén még mindig csupán egyötödük volt elégedett 2015-ben 

a bevándorláspolitikai intézkedésekkel (különösen a 45 felettiek). A migránsok fele érzi 

teljesen otthon magát Ausztriában (az Unióból és jugoszláv területekről származók), ez 

2005-höz képest optimista tendenciát jelent, ugyanakkor már csupán egyharmada tarja az 

osztrák kultúrát, életstílust, családmodellt követendőnek, és 15%-uk nem érzi sajátjának 

vagy elutasítja az osztrákok általános értékrendjét. Mind a migránsok, mind a hazai 

lakosság 35%-a még mindig úgy gondolja, hogy a bevándorlók egyértelműen diszkriminált 

helyzetben vannak számos területen, és ez a mindennapokban is érződik. Meglátásom 

szerint – és ezt szakértőkkel folytatott beszélgetéseim is alátámasztják – a lakosság 

gyakran nem tudja, hogy migrációs hátterű személlyel van-e kapcsolatban, hiszen csupán a 

név vagy külső jegyek alapján nehéz a döntés (1. generációs bevándorlónál, nyelvi 

nehézségeknél ez egyértelmű). Továbbá a szakértők azt felvetették, hogy  a migrációs 

hátterű lakosságon belül az iskolázottság nagy szerepet játszik az integrációs 

szándék/szegregálódás/idegenellenesség kérdésében, míg az osztrák népességnél az 

iskolázottság nem, de az életstílus (nyitottság, külföldi tapasztalat) és az életkor igen.  

A konfliktusok különösen a 3. országból származó bevándorlók esetén éleződnek ki. Az 

uniós országok állampolgárai nem érzik a társadalmi vagy politikai integráció szükségét, 

de az országban eltöltött idő, a munkaügyi és jogi státusz is meghatározza ennek mértékét.  

 

7.5 A jól-lét értékelése 
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A vizsgát időszakot tekintve a bevándorlók számának településen belüli szóródása,  a 

tulajdonviszonyok és a lakhatás költségei mutatnak jelentős eltéréseket mutatnak. A 

koncentráció és a vagyoni-jövedelmi helyzet a lakhatási költségekkel és minőségi 

kérdésekkel is összefüggést mutat. A lakás komfortfokozatát nézve a jugoszláv 

utódállamokból származó bevándorlók gyakrabban élnek rosszabb körülmények között, 

2016-ben egy részük (7%) még mindig komfort nélküli lakásban. Az 1. generációs 

bevándorlóknak, ahogy már kiemeltem, a magas lakbérek jelentenek terhet, akik 

jellemzően (75%) bérlakásban élnek és nem saját tulajdonú (vásárolt, örökölt vagy családi) 

ingatlanban, a 2. generációnál valamivel kedvezőbb a helyzet (63%).  

A Belügyminisztérium adatai szerint 2015-ben az osztrák családok 15%-a fordítja 

jövedelmének több mint a negyedét lakbérre, a külföldi népességen belül ez 38%, míg a 

többszörösen szegregált (marginalizálódott) háztartások esetében ez a jövedelem legalább 

40%-át jelenti és a népesség 4,5%-át érinti. Az arányok 2005 óta nem változnak. Kiugró 

értékeket mutatott ismételten a török, a volt jugoszláv államokból származó, valamint a 

romániai és bulgáriai áttelepült háztartások, még a második generáció esetén is. Ezzel 

együtt ezen háztartások túlnyomó részt olyan településeken, illetve városrészekben élnek, 

ahol a lakhatási költségek kedvezőbbek: olcsó, nem felújított régi lakóépületek, 

lakótelepek, fogalmas és zajos városrészek, kulturálisan szegényes negyedek, társadalmi és 

gazdasági peremhelyzetben lévő negyedek
49

. A kriminalitás kérdéseit vizsgálva a 

Belügyminisztérium jelentési azt mutatják, hogy az elzárásra ítéltek (szabadságvesztés) 

közül a 2004 utáni években még mindig több mint 50%-a külföldi volt, és ez az arány 

lassan, de növekszik. Általában az elítéltek (jogerős bírósági ítélet) aránya a külföldi 

állampolgárok között jóval magasabb (négyszerese), mint az osztrákok között, különösen a 

14-40 éves korosztályban.  Ugyanakkor az áldozatok aránya a külföldi állampolgárok 

közül folyamatosan magasabb, mint az osztrák állampolgárok között (12-14%), ezen belül 

legtöbbször az afrikai származású személyek váltak bűncselekmény áldozatává, és 

legkevésbé az EU-14 állampolgárai.  

 

A kulturális infrastruktúra átalakulása Ausztriában különösen a tartományi fővárosokban 

észlelhető, az intézkedések mellett erre utal a településen belüli térbeli koncentráció 

                                                 
49

 Bécs már három évtizede önkormányzati lakások építését ígéri, először azonban 2015-ben, Michael 

Ludwig akkor városi tanácsos (ma főpolgármester) szorgalmazására kezdődött el a „Wohnraumoffensive”, 

alacsony fenntartási költségű szövetkezeti lakások/lakónegyedek felépítésével. 
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alakulása is. A térbeli szegregáció tehát a rendelkezésre álló jövedelem, illetve a lakhatási 

költségek mellett a térhasználati jellemzők mentén is felvázolható. 

 

A demográfiai folyamatok az egészségügy területén is válaszadásra kényszerítik a 

politikákat, de az egészség és az egészségügy a lakosság körében is sarkalatos kérdés. Az 

Österreichischer Integrationsfonds 2014 előtt kiadványai kiemelik, hogy Ausztriában az 

egészségügyi szolgáltatások igénybevétele a külföldről, 3. országokból származó 

lakosságnál általában először akkor merül fel, ha már nagy a baj. Így ritkábban veszik 

igénybe a szakorvosi ellátást, a képalkotó vizsgálatokat, a szűréseket, de a pszichológiai 

ellátás is ide tartozik. A prevenciós egészségügyi szolgáltatások tekintetében szintén az 

osztrák, valamint az Unióból származó lakosságra jellemző a nagyobb intenzitás. A 

bevándorlók ugyan fiatalabbak a hazai lakosságnál, ugyanakkor bizonyos betegségekre 

fogékonyabbak, más betegségek általuk érkeznek a térségbe, illetve az ellátáshoz való 

hozzáférésük is kifogásolható. A szakértőkkel folytatott beszélgetések során az is 

megerősítésre került, hogy a szakorvosi ellátásban a hazai lakosság jobban bízik, de ebben 

szerepet játszik az is, hogy a szakorvosi ellátásnak magasabb önköltségi vonzata is van. Az 

oltás kérdése szintén gyakran problematikus a 3. országbeliek körében. 

A betegségek korai felismerése, a járványok (influenza, gyermekbetegségek) megfékezése 

így nehézségekbe ütközik, az ellátás több erőforrást igényel, a munkaerő pedig hosszabb 

ideig marad el a munkaerőpiacról.   

Pedig a külföldi foglalkoztatottak 10%-a az egészségügy területén dolgozik (jellemzően 

alacsonyabb beosztásban és kevesebb jövedelemért) és ez az adat nem tartalmazza az 

informálisan végzett házi betegápolást, gyermek- és idősgondozást. A szakértők 

véleménye szerint, de még az általam tartott előadássorozatok alkalmával kialakult 

párbeszédek során is kirajzolódott, hogy informális keretek között leginkább az idősebb, de 

még aktív nők dolgoznak az ellátás, ápolás területén, ők is alacsony bérezéssel vagy 

családon belüli segítség keretében.  
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A fejezetben az eddigi eredmények pontosítására kerül sor, valamint a többszintű 

kormányzás és a differenciált migrációs politika szükségességét és megjelenését kívánom 

elemezni. A félig strukturált mélyinterjú, melyben már letelepedett bevándorlók nézeteit, 

elvárásait vizsgálom, már csak azért is érdekes a dolgozat szempontjából, mert ebben a 

témakörben hiánypótlónak számít.  

Az interjúsorozat előzményeként a népesség migrációs ismérvek szerinti összetételét 

vizsgáltam. Ez egyrészt a kihívások körének pontosabb behatárolását szolgálta, másrészt a  

területi eloszlás és a koncentráció arányait és annak jelentőségét mutatja (25. ábra). 

25. ábra   Az empirikus vizsgálat szakaszai – 3 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az előző fejezet megállapította, hogy a hatalommal bíró érdekeltek minden 

bevándorláspolitikai időszakban hosszú vita után jutottak döntésre, a szakszervezetek és 

kamarák is megpróbálták céljaikat érvényesíteni, de a nemzetközi jogi háttér adaptálása is 

évekbe telt. A szakirodalmi összevetés és az eddigi dokumentumelemzés vizsgálatai 

alapján megállapítást nyert az is, hogy a törekvések, intézkedések és eszközök a politika 

több szintjét is érinthetik.  

 

A települési szintű kutatást először, Bécsen kívül, a 8 tartományi főváros migrációs 

adottságainak vizsgálatával kezdtem. A terepkutatás keretén belül már ekkor interjúkat 

folytattam egy-egy migráns munkavállalóval, és a mélyinterjúk kérdéseinek alapját ekkor 

dolgoztam ki. 2016 tavaszán a tartományi fővárosok bevándorlási és integrációs 

főosztályain, összesen 18 első generációs bevándorlóval készítettem mélyinterjút. 2016 

8 A többszintű kormányzás háttere, igénye és észlelése  
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szeptemberében folytatódtak a beszélgetések olyan bevándorlókkal, akik Ausztria egyéb 

városaiban (nem tartományi főváros) élnek, illetve, ahol magas a bevándorlók száma, akár 

tanulmányi, munkaerőpiaci, vagy vállalkozási lehetőségek miatt. Itt 8 olyan településre 

jutottam el, amelyek kerületi (delegált) feladatokat is ellátnak, és további 16 interjút 

sikerült a kritériumoknak megfelelően elkészíteni.  

Az interjúsorozat előkészítését tehát a területi eloszlás és a koncentráció jelentőségének 

vizsgálata előzte meg.  

A leíró statisztikákon felül a következő oldalakon faktoranalízis segítségével vizsgálom 

egyrészt a térbeli koncentráció, másrészt a bevándorlás körülményeinek jelentőségét. A 

következtetések az eddigi eredmények megerősítését, a főbb kihívások kiemelését, illetve a 

következő kutatási lépések előkészítését szolgálják. Az elemzéshez felhasznált ismérvek 

többváltozós elemzésének segítségével érdekes összefüggések is feltárhatóak. 

Az elemzéshez az osztrák Statisztikai Hivatal és a Belügyminisztérium adatait, a 

tartományok népességi, munkaerőpiaci és jóléti információit, és az Eurostat adatbázisait 

vettem alapul. A 26 mutatót nem a fogadó települések, hanem a küldő országok mentén 

rendszereztem. A kiugró és extrém értékeket nem zártam ki az elemzésből. A témakör 

ismerete alapján ezen értékek ez esetben nem okoznak torzulást, hanem a kérdéskör 

összetettségének és vizsgálati lehetőségének nehézségi fokát támasztják alá. Másrészt a 

kiugró értékek kiszűrése a valós adatok és tendenciák torzításához vezetne. 

A korrelációs kapcsolatok, a kommunalitások, illetve a faktorok alapján kiemelt változók 

meglátásom szerint jól megragadják azokat a tényezőket, melyek a bevándorlással járó 

kihívásokat (vagy lehetőségeket) formálják. Ennek hátterében az is fellelhető, hogy ezek a 

faktorok a bevándorló versenyképességét is befolyásolják, azaz, a fenti eredmények 

mentén, a magával hozott jellemzők és a letelepedés utáni lehetőségek meghatározzák a 

jövedelem és az életminőség alakulását is.  

Az 1.faktorba tartozó változók kiértékelése alapján egyrészt a fejlettebb és biztonságosabb 

országokból (GDP/fő, CPI) érkező bevándorlókat a továbbképzési és vállalkozói szellem 

jellemzi, végleges letelepedésük feltételei (integráció, sajáterős materiális biztonság) is 

nagyobb valószínűséggel valósulnak meg, illetve minél magasabbak ezek az értékek, 

annál alacsonyabb lesz a munkanélküliségi, szegénységi, születési ráta ezen állampolgárok 

8.1 A népesség migrációs jellemzőinek jelentősége 
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tekintetében. De ilyen, ellentétes irányú erős összefüggés tapasztalható a kiutasítások 

(kérvények elutasítása mutató) tükrében is.  

Az iskolázottság, az életforma, valamint a pozitívan elbírált kérvények mutatói a 2. faktort 

jelentik. Másrészt ennek tükrében elmondható, hogy a bevándorlók azon köre, akik 

szociális támogatást vesznek igénybe vagy nagyobb valószínűséggel válnak 

munkanélkülivé, illetve akik (végleges) letelepedési engedélyüket nehezebben szerzik 

meg, olyan országból jönnek, ahol a fejlettségi és biztonsági mutató alacsonyabb, a 

gyermekek száma családonként magas, az írástudók száma lényegesen alacsonyabb, 

valamint ezek a csoportok életfeltételeiken nem tudnak önállóan és tartósan változtatni 

(képzések, vállalkozások, integrálódás). 

A 3. csoport értelmezésemben a nők integrálódásának intenzitását és a bevándorlók 

számának változását determinálja. E két változó között viszonylag erős, de ellentétes 

irányú kapcsolat van: olyan országokból érkeznek elsősorban bevándorlók, ahol a nők 

foglalkoztatottsága vagy tradicionálisan kis mértékű, vagy nem olyan munkatapasztalattal 

és képességekkel rendelkeznek, melyekre itt kereslet lenne (képesség alatt nem csak a 

képzettséget, hanem az alkalmazkodókészséget, rugalmasságot, önállóságot, 

határozottságot vagy céltudatosságot – tehát a soft-skills témakört értem). Ez az 

összefüggés mindkét irányból kiindulva igaz.   

 

A területi eloszlás, illetve a térbeli koncentráció jegyében egyes térségek jobban érintettek 

a bevándorlásban, továbbá a koncentráció újabb bevándorlási hullámokat generálhat. A 

vizsgálat azt is megállapította, hogy a migrációt kiváltó okok, illetve a migrációt kísérő 

politikai, fiskális, kulturális környezeti elemek jelentőséggel bírnak a migráns és a 

befogadó társadalom számára egyaránt. Az előző fejezetek eredményei alapján, valamint a 

„Letelepedési cél” és a többi (függő) változó vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 

kérvényezett/megadott jogi státusz erősíti a bevándorló magával hozott jellemzőit és a 

lehetőségeit is.  

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a migránsok nagy része nem megfontolt 

döntések alapján indul útnak, nem megfelelő háttérrel és célkitűzéssel, így sorsuk az új 

országban, munkaerőpiaci, jóléti, kulturális lehetőségeik is ezek mentén, azaz nehézségek 

árán alakul. Mások azonban olyan determinánsokat hoznak magukkal, melyek 

boldogulásukat segítik, így a régió fejlődésében is megtalálják helyüket. Ezek a 

körülmények a bevándorló jogi státuszát is befolyásolják a térség versenyképességi elemei 
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mellett. A determinánsok ezzel párhuzamosan a jogi státusz függvényében erősebben vagy 

gyengébben fejtik ki hatásukat (26. ábra) 

 
 

26. ábra   Az egyén migrációs jellemzői és a területi versenyképesség  

Forrás: Patay 2017, saját szerkesztés 

 

A NUTS 3-as szinteket, azaz a tartományi szint alatti régiókat vizsgálva is észrevehető, 

hogy egyes régiók jövedelme és foglalkoztatottsági mutatói máshogy alakulnak.  Vannak 

olyan régiók, ahol a jövedelem sokkal kedvezőbben alakult az utóbbi 10 év alatt (2005-

2015), mint a foglalkoztatottság (27. ábra). Ebben az is szerepet játszik, hogy az 

önfoglalkoztatók, egyéni vállalkozók száma Ausztriában magas, különösen a külföldi 

állampolgárok körében, hiszen vállalkozásuk sikerétől, jövedelmük alakulásától erősen 

függ itt-tartózkodásuk fenntartása.  

 

 

8.2 A migrációs háttérrel rendelkező lakosság térbeli eloszlása 
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27. ábra   A jövedelem és a foglalkoztatottság alakulása régiónként (2005-2015) (%) 

Forrás: Statistik Austria adatai alapján saját szerkesztés 

 

Ausztria területén, az egyes tartományokat, valamint az egyes településeket vizsgálva 

kitűnik, hogy a bevándorló réteg ma már rendkívül összetett: több, mint 160 etnikai 

csoporthoz tartozó, illetve országból származó migráns él itt. A migráns lakosság 

koncentrálódik: összesen 30 településen (a 2100-ből) él 50%-uk, ezen belül a külföldön 

született (1. generációs bevándorló) lakosság egyharmada él itt. Ilyen települések a 

tartományi fővárosok mellett Wels, Traun, Bad Gastein, Seefeld (turizmus) és a határ 

menti települések. Születési ország szerint az első generációs bevándorlók, azaz a 

külföldön születettek aránya a tartományi fővárosokban, valamint a nagyvárosokban 

magasabb. Az osztrák lakosság majdnem fele él 5.000 lélekszám alatti településen. 

A külföldiek közül a kisebb önkormányzatokhoz tartoznak egyrészt a menekültügyi eljárás 

alatt álló személyek, mások pedig az anyaország közelsége (migrációs költség/haszon) 

vagy a jó munkalehetőségek miatt (idegenforgalom, szociális és egészségügyi 

intézmények) élnek ezeken a helyeken. 

A migrációs jellemzők alapján Ausztria népességének területi eloszlása ma a következő 

képet mutatja (28. ábra): 
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28. ábra   A migránsok aránya Ausztriában  

önkormányzatonként (2015*) 

Forrás: Hardi – Patay (2018) *2015. január 1-jén, az akkor életbelépő önkormányzati 

összevonások (254 önkormányzat) figyelembevételével – első generációs migránsok 
 

A 29. ábra is azt mutatja, hogy míg a főváros továbbra is húzó szerepet tölt be a 

bevándorlás tekintetében is, addig Stájerországban az újonnan érkezők száma 

folyamatosan csökkent, majd az utóbbi 2-3 évben újra nőtt. Itt Graz és egyes turisztikai 

központok továbbra is népszerű letelepedési célnak számítanak, de számos település a 

tartományon belül kifejezetten zárt.  

Ausztriában is megfigyelhető azonban, hogy a küldő országok migrációs súlya regionális 

eltéréseket mutat, valamint, hogy ez a területi koncentráció változatlan marad. A közepes 

vagy kisvárosokban is megfigyelhető egyfajta koncentráció. Burgenlandban az 1. és 2. 

generációs magyarok, németek, románok, szerbek képviseltetik magukat a legnagyobb 

arányban, illetve szép számban még szlovákok, horvátok, lengyelek és csehek, valamint az 

ázsiai vállalkozói réteg (Kína, Vietnám). Itt a 3. országból érkező bevándorlók száma az 

utóbbi 15 évben gyakorlatilag változatlan maradt. Az Unió bővítési szakaszai sem 

változtattak ezen, hiszen Szerbiát és Törökországot ez nem érinti. Ugyanakkor regionális 

sajátosság, hogy az Ázsiából származó külföldi állampolgárok itt magasabb arányban 

képviseltetik magukat a csoporton belül (22,5%). 
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29. ábra   A migrációs háttérrel rendelkező lakosság aránya a népességhez képest 

tartományonként (2015) 

Forrás: saját szerkesztés, Statistik Austria 

 

Karintiában túlnyomó részt a német, bosnyák, szerb, horvát és szlovén diaszpóra 

népessége él, de nagyobb arányban vannak jelen a magyarok, románok, olaszok, csehek és 

oroszok is. Alsó-Ausztria diaszpórái jellemzően a törökök, németek, szerbek, bosnyákok, 

de a szlovákok, csehek, lengyelek és a magyarok is nagyobb számmal képviseltetik 

magukat. Felső-Ausztriában és Salzburg tartományban a németek, törökök, szerbek és 

bosnyákok vannak jelen a legnagyobb számmal, de mindkét tartományban 

koncentráltabban élnek románok, horvátok, csehek is. Lengyelek és macedónok még 

Felső-Ausztriában, újabban magyarok és oroszok pedig Salzburgban vannak nagyobb 

számban jelen. Stájerország a horvát, bosnyák, szerb és román diaszpóra helye, de a 

törökök, szlovének és oroszok – és újabban a magyarok itt is nagyobb arányban 

képviseltetik magukat. Tirolban és Vorarlberg tartományban a németek mellett a török 

migránsok alkotják az első két nagy csoportot, őket követik az olaszok, szerbek, horvátok. 

Tirolban ezen felül hollandok és britek élnek nagyobb számban.  

Bécs lakosságának 33%-a külföldön született, illetve a fele migrációs háttérrel rendelkezik. 

Az erős koncentrációban élő bécsi török, német és szerb (Montenegróval együtt) diaszpóra 

mellett ma is lengyelek, románok és csehek, valamint magyarok vannak nagyobb arányban 

jelen. Emellett a településen belüli is különbségek vannak, azaz az egyik kerületben akár 

háromszor annyi külföldi él, mint a másikban, de a lakosság összetétele (etnikai, 

szocioökonómiai jelleg) is eltérő is koncentrációt mutat. 
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Ausztria államformája szövetségi köztársaság, kilenc autonóm tartomány alkotja. A 

tartományt a tartományi kormány (Landesregierung) igazgatja, melynek élén a tartományi 

miniszterelnök (Landeshauptmann) áll. A törvényhozó hatalom így kétkamarás rendszerű: 

a 183 tagot számláló Nemzeti Tanács (Nationalrat), és a 61
50

 tagú  Szövetségi Tanács 

(Bundesrat), a szövetségi tartományok képviselete, ahová a képviselőket a tartományi 

parlamentek (Landtag) delegálják.  

Ausztria közigazgatásának struktúrája három szabad igazgatási joggal és jogi 

személyiséggel rendelkező egységből: szövetség (Bund) – tartomány (Land) – települési 

önkormányzat (Gemeinde), valamint egy nem jogi személyiségű, a szövetséghez 

(Bundhoz) tartozó egységből, az államigazgatási kerületből (Bezirk) áll.  

A közigazgatás túlnyomó részt a szövetséghez tartozik. A szövetség a feladatokat egyrészt 

saját intézményei által látja el, másrészt a feladatok egy részét delegálhatja is, állami 

szinten a közigazgatás így egyrészt a kerületek által közvetlen (unmittelbare 

Bundesverwaltung), másrészt a tartományokon keresztül közvetett kormányzást 

(mittelbare Bundesverwaltung) jelent (Rehak - Schattauer 2007). A közvetlen 

feladatkörökben a kerületekbe kihelyzett állami hivatalok által valósul meg a végrehajtás, 

itt a szervezeti egység összetételéről, napi működéséről a tartomány határoz (BVfG 

102/1945(2017)) Az igazságszolgáltatás, katonaság és rendfenntartás, határátlépés, 

idegenrendészet, menekültügy, okmányirodák, munkajog, társadalombiztosítás, egyes 

családtámogatások.  

Regionális szinten az osztrák tartományok alkotják Ausztria legnagyobb közigazgatási 

egységét. A második regionális közigazgatási szintet a 94 politikai kerület jelenti (illetve 

+1 további „kerületi kirendeltség”).  Ide sorolandó a 15 szabadváros is, melyek nem 

tartoznak a kerületek igazgatási fennhatósága alá, viszont a magisztrátusok révén a delegált 

közigazgatási feladatokat is ellátják. A legalsó közigazgatási szint a 2.098 települési 

önkormányzat (Statistik Austria, 2018. január 1.), ebből 201 városi önkormányzat.   

Az önkormányzatok nem rendelkeznek törvényhozói kompetenciával.  

Bécs, a főváros, az egyetlen olyan város, amely egyszerre tartomány és szabadváros 

(ezáltal egyszerre politikai kerületi közigazgatási egység és települési önkormányzat is), 

így egyidőben felelős tartományi, kerületi és települési ügyekben.  

                                                 
50

 A képviselők számát a népszámlálási eredmények alapján határozza meg az Alkotmány. 2002 után 

így 62, 2013 óta viszont 61 fő tagja a Szövetségi Tanácsnak.  

8.3 A föderáció struktúrája 
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A föderációs Alkotmány az állam és a tartományok kompetenciáit 4 cikkelyben rögzíti (30. 

ábra). 

 

Forrás Kompetencia Szint  

10. cikkely törvényhozás és végrehajtás:  szövetség    

11. cikkely törvényhozás:  szövetség  

végrehajtás:  tartományok 

12. cikkely kerettörvények:  szövetség   

jogszabályok   tartományok 

végrehajtás:  tartományok 

14. cikkely törvényhozás és végrehajtás megosztva 

(közoktatás, nevelés, intézményfenntartás)  

15. cikkely törvényhozás és végrehajtás:  tartományok 

30. ábra   Az Alkotmány által meghatározott kompetenciaszintek 

Forrás: saját összeállítás a Szövetségi Alkotmány ( 1945 /2012/) alapján 

 

Az Alkotmány kimondja, hogy a tartományok önálló hatáskörben hajtják végre a szövetség 

törvényeit az állampolgársági eljárás, állami lakhatási támogatások és építések, 

környezetterhelési problémák kérdéseiben. A kompetenciaszintek tehát az állami feladatok 

mentén határozzák meg a tartományok bevándorláspolitikáját, valamint a stratégiai 

lehetőségeket. Így a tartományok az állami szint előírásaihoz igazodnak a külpolitika, az 

idegenrendészeti és bevándorlási törvények, a munkajog, illetve az egyenlő elbánás 

tekintetében. A szociális ellátás, az egészségügy, közoktatás és felsőoktatás kompetenciája 

azonban megoszlik elsősorban a tartományok és az állam között, mind a törvényalkotás, 

mind a végrehajtás tekintetében. A tartományoknak a Szövetség által átruházott 

végrehajtási felelősségi körön túl joguk van saját törvényi rendelkezéseik (alkotmány, 

törvények, rendeletek) kialakítására. Egyrészt ide tartoznak a 12. cikkely elemei: 

szegénység elleni küzdelem, ápolási intézmények, anyavédelem, ifjúságvédelem stb. 

Másrészt a 15. cikkely kompetenciakörei: településrendezés, ingatlanszerzés, helyi 

biztonságpolitika.  De a bevándorlási jogszabályokra hivatkoznak például a szociális 

ellátás előírásai is, így a szigorú és bonyolult migrációs szabályozás egyben a támogatások 

bonyolultságához is vezetett. Az egyéb, szociális jellegű támogatások költsége a föderáció 

3 eleme, az állam, a tartományok és az önkormányzatok között oszlik meg.   
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A mélyinterjú módszere lehetőséget nyújt az eddigi eredmények finomítására, új 

gondolatok feltárására, valamint a valóság minél árnyaltabb leírására is. Segítséget jelentett 

másrészt a terepkutatás, a fizikai megfigyelés lehetősége nem csupán a mélyinterjúk során, 

hanem több éves szakmai aktivitásom alatt is. Az interjúk elemzése során munkámhoz 

tartozott szakmai tapasztalataim átgondolása, újrarendszerezése, valamint a szakértőkkel 

folytatott beszélgetésekből nyert információk újbóli feldolgozása is.  

A rétegzett mintavétel során heterogén csoportot kaptam, nem valószínűségi, hanem 

önkényes, tehát célirányos, elméletvezérelt mintavételi módszerrel, a leggyakoribb 

előfordulású kategória reprezentánsaival. Olyan rétegképző ismérvekkel, mint nem, 

végzettség, életkor, családi körülmények, bevándorlási cél (életforma), származási ország, 

valamint osztrák lakóhely és az Ausztriában eltöltött idő. Esetemben, a vizsgált témakörből 

kifolyólag, a válaszadási arány és a minta elérhetősége is magas, a kényes, 

megválaszolatlan kérdések száma viszont alacsony. Egyszeri interjú készült a 

bevándorlókkal. Seidman (2002) metodikája alapján két fázisára fókuszáltam, úgymint a 

jelenlegi észlelés és tapasztalat a kutatási témával kapcsolatban, illetve a reflexió fázisa. A 

Seidman-féle első fázis (élettörténet) csupán rövid kérdésfeltevés jelentett, a kiválasztás és 

csoportosítás végett. 

 

Az interjú́ során nem a kvantitatív kutatások során használt strukturált kérdőívet 

alkalmaztam, hanem egy interjú́-vezérfonalat, amely lehetőséget nyújt új gondolatok, 

összefüggések feltárására. Másrészt a fizikai megfigyelés lehetősége, a kérdezés 

környezetének ellenőrzése, a beszélgetés rugalmassága miatt választottam a mélyinterjú 

módszerét. Nagy segítség volt a helyi bevándorlási, integrációs irodák együttműködése a 

kiválasztás során. Tapasztalataimnak köszönhetően a kérdések megválaszolási aránya 

magas volt (kutatás célja, anonimitás biztosítása, a kérdésfeltevés stílusa, bőséges 

időkeret). Ki kell emelnem, hogy mivel nem szakmai körökben készültek a mélyinterjúk, 

erősen rá kellett hangolódnom a válaszadók kommunikációs stílusára és képességeire
51

 – 

azonban szeretném hangsúlyozni, hogy szakmai tapasztalatom alapján minden egyes 

interjút célirányosan és hatékonyan sikerült elvégeznem.  

                                                 
51

 Itt a német nyelv (vagy más nyelv) ismeretét is értem a pontos fogalmi meghatározások mellett, ezért 

például a „versenyképesség” fogalma alá tartozó válaszok akár más, rokonértelmű szavakkal, körülírással, 

illetve számos példa elmesélésével kerültek kifejezésre.  

8.4 Első generációs bevándorlókkal készült mélyinterjúk  
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A beszélgetések során igyekeztem feltárni a főbb témaköröket, a sarkalatos kérdéseket, 

azaz a migrációs és integrációs politika feladatköreit, melyeket a megkérdezettek saját 

tapasztalataik és törekvéseik alapján fontosnak tartanak. Másrészt mélyinterjú eszközével 

arra a kérdésre kerestem választ, megjelenik-e a többszintű kormányzás jelentősége a 

hétköznapi életben a bevándorlók szempontjait figyelembe véve: hogyan észleli, hogyan 

interpretálja maga a az egyén a nemzeti szintű és a helyi politika felelősségét, melyik szint 

erejét tartja hangsúlyosnak.  

Az interjúk során adott válaszok és reakciók azok csoportosítása és kiértékelése után 3  

klaszterbe sorolhatóak: az egyéni bevándorlási tapasztalatok a letelepedést és az itt 

tartózkodást illetően, a bevándorlók elvárásai a szereplők felé, valamint az 

önkormányzatok fő migrációs feladatai (13. táblázat) 

  

13.  táblázat A válaszok csoportosítása – a mélyinterjúk eredményei 

Input 
A 4 kérdéscsoport:  

letelepedés, kihívások, szereplők, versenyképesség 

Output  

Bevándorlási 

tapasztalatok az egyén 

szempontjából 

A migrációs aktorok és 

felelősségük 

A kormányzati szintek 

értékelése  

Forrás: saját kutatás 

 

Mindhárom kérdéscsoport az eddigi eredményeket pontosítja, illetve a többszintű 

beavatkozások szükségességét és észlelését világítja meg. A témakörök többféle 

csoportosíthatóságának hátterében az áll, meggyőződésem szerint, hogy a válaszadók a 

fenti három témakört tartják sarkalatosnak, válaszaikban ezen megállapítások tűntek fel a 

leggyakrabban. Számukra ezek a kérdések egyrészt saját boldogulásuk szemszögéből 

fontos (logikai vonal), másrészt élmények és megítélések kapcsolhatóak hozzá (érzelmi 

vonal). 

 

Majdnem minden megkérdezett a körülményes, bürokratikus eljárást, az 

információáramlás és tájékoztatás hiányosságait emelte ki nehézségként akár a 

letelepedéssel, akár a napi ügyintézéssel kapcsolatban bevándorlóként. További probléma, 

8.4.1 Bevándorlási tapasztalatok az egyén szempontjából 
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hogy az állami és a helyi vagy regionális követelmények és információk sokszor nem fedik 

egymást.  

Az egyes kiemelt területeken (dokumentumok intézése, lakáskérdés, munkaerőpiac, 

vállalkozás, adózás, támogatások, oktatás, egészségügy, közösségi élet, politikai részvétel) 

nem mindig számíthatnak a közigazgatási egységek segítségére, túlnyomó részt más 

segítséggel oldották meg ezeket a helyzeteket (internet, diaszpóra, egyéb ismerős, 

munkaadó, tanácsadó szervezetek, nem állami intézmények). Ezáltal azonban a megoldási 

folyamat hosszadalmasabb lehet, illetve nem mindig a követelményeknek megfelelő, 

hiszen gyakran másodlagos információforrásokra támaszkodnak ebben az esetben. A 

megkérdezettek több, mint a fele, valamint Bécs, Felső-Ausztria és Burgenland  

esetén 100%-uk, azonban két terület esetén kifejezetten jó példának tartja a helyi 

önkormányzat ill. helyileg illetékes intézmények kooperációs készségét: a családdal 

kapcsolatos kérdéskörök (köznevelés, -oktatás, ifjúságvédelem, családok integrációja, nők 

foglalkoztatása és képzése), valamint a vállalkozásindítás esetén (feltételek és támogatási 

lehetőségek ismertetése, kedvezmények, információk).  

A megkérdezettek mindegyike több szereplők (aktort) nevezett meg mind a bevándorlás 

körülményeinek támogatása, ismertetése, mind a hétköznapi élet, integráció 

gördülékenyebbé tétele szempontjából. Ezek a szereplők az állam és a helyi önkormányzat 

felelősségén túl: közvetítők és tanácsadó szervezetek, diaszpóra, család, munkaadó 

(oktatási intézmény is ideértve), vállalkozással kapcsolatos egyesülések, illetve érdek- 

(szak-)szervezetek, a politikai pártok,  és külön kiemelve magát a bevándorlót, teljes 

felelősségével. Ezen felül egyeseknél a helyi, osztrák lakosság, különösen az önkéntesek, 

de az otthoni állam és otthon maradt család, az egyház  is felmerültek mint felelősök.  

 

Az interjúalanyok mindegyike észrevehető fejlődést tapasztalt a bevándorláspolitikával 

kapcsolatban az utóbbi 5 évben. E fejlődés ugyanakkor csupán egyrészt az állami 

intézkedések és megoldások sokrétűségére, másrészt a települések kommunikációs 

törekvéseire vonatkozik. Sokan hiányolják azonban a helyi szereplők proaktivitását, az 

együttműködési készséget. Az önkormányzat a helyi vagy ágazati kapcsolatrendszer 

fejlődésében, a szereplők motiválásában nagyon passzív. A válaszadók ennek hátterében  

nem csupán finanszírozási problémákat vélnek felfedezni, hanem kiemelték a 

feladatmegosztás bonyolultságát is. 
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A megkérdezettek nagy része úgy véli, hogy tényleges pozitív változás állt be a az utóbbi 5 

évben a vállalkozásindítás, a munkaerőpiaci tájékoztatás és átképzések, a munkaadók általi 

elfogadottság,  a közbiztonság területén. Ezen felül a többség saját kultúrájuk általános 

elfogadottságát (művészet, konyha, tradíciók, történelem), valamint a közigazgatásban és 

intézményekben dolgozók szociális érzékenységét, nyelvtudását emelte ki. Negatív 

tapasztalatnak érzik azonban a megkérdezettek közel háromnegyede még mindig a 

munkaerőpiaci versenyhelyzetet ill. ellenségeskedést, a német nyelvi képzés körülményeit, 

a vállalkozások fenntartása és az ehhez kapcsolódó bürokratikus háttér kérdéseit. Szinte 

minden megkérdezett kiemelte, hogy a helyi, osztrák kultúra nem kap már nagy hangsúlyt 

az állam és a helyi közigazgatás, vagy a helyi intézmények kommunikációjában, valamint, 

hogy az újabb bevándorlók száma túl gyorsan nő, a feltételrendszer hígul. Mindez 

szerintük további társadalmi és munkahelyi feszültséghez vezet. Továbbá általános 

tapasztalat, hogy bevándorlóként még mindig nehezebb a pénzügyi helyzet mind a 

vállalkozások, mind a magánélet területén. 

 

A beavatkozási feladatok, kritikus pontok kapcsán a megkérdezettek mindegyike irányított 

kérdésfeltevés nélkül is két témakör köré fonta véleményét: az együttélés, társadalmi 

integráció, kulturális és értékrendbeli kérdések, valamint másrészről mint munkavállaló, 

pontosabban a munkaerőpiac viszonylatában. A megkérdezettek érdekes módon nem teljes 

mértékben ismerik a feladatok és felelősségek megoszlását a kormányzati szintek között, 

nagyrészük úgy értékeli, hogy a helyi önkormányzat csupán egy információs és ügyintézési 

pont a lakosság és az állam között. A tartományok súlyának percepciója már 

hangsúlyosabb, a feladatok, szerepek is egyértelműbbek.  

A helyi önkormányzat feladatkörei a munkaerőpiaci problémákat megoldásával 

kapcsolatban kiemelkedően a következő területeken merült fel a megkérdezettek több, 

mint felénél: a külföldi tapasztalat és képzés elismertetése, helyi továbbképzések, 

túlképzettség és egyenlő karrierlehetőségek,  munkaerőpiaci információk átadása, eltérések 

a munkamorál, munkahelyi értékrendek területén. 

 

A társadalmi integráció, a kulturális és értékrendbeli különbségek területén egyrészt a 

német nyelv oktatásának rugalmasabb és hatékonyabb rendszerét, másrészt a fiatalok, 

gyermekek támogatását, mentorálását, az óvoda, iskola és az önkéntesek szerepét emelte ki 

a megkérdezettek túlnyomó része. Helyi feladatként a biztonság kérdésében a közbiztonság 

8.4.2 A migráció aktorainak felelőssége 
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mellett a fiatalok biztonságos élete és jövőképe is felmerült. Több, mint a felénél azonban 

az helyi általános tájékoztatási és információátadási feladatok kaptak még fontos szerepet a 

migrációval és az integrációval kapcsolatban, úgy mint a hatóságok és intézmények 

tájékoztatási és együttműködési készsége, az osztrák és a különböző kultúrák és 

hagyományok ismertetésének biztosítása. A megkérdezettek majdnem fele ugyanakkor a 

társadalmi feszültségek anyagi hátterét is kiemelte, melyben a helyi közigazgatás szervező 

funkciója fontos szerepet játszik: a településfejlesztés fokozott igényei, illetve az anyagi 

támogatások bonyolult feltételrendszere, és a támogatásra jogosultak gyorsan bővülő köre, 

azaz a bevándorlók számának növekedése. A helyi vagy regionális kormányzásnak 

irányítania kéne, hányan és ki telepedik le a térségben, viszont akik már ott élnek, egyenlő 

eséllyel, több adminisztratív, szervezési és anyagi támogatással tudjanak részt venni a helyi 

versenyben.  

Az interjú során a megkérdezettek nagy része arra a következtetésre jutott, amikor a 

tanulmányi célú bevándorlás került szóba, hogy a helyi innovációs készség és lehetőség, a 

nyitottság a szereplők részéről nem csupán a gazdasági szereplők és az egyetemek, de az 

egész település vagy régió fejlődését szolgálhatja. Többen kiemelték az innovációval 

kapcsolatban a térségi jövedelemnövekedést, az infrastruktúrák javulását, a szolgáltatások 

bővülését, mint fejlődési ismérveket, illetve kevesen, de a helyi társadalmi problémák 

enyhülését is megemlítették, mint következményt.  

 

Az állami feladatok, nemzeti szintű intézkedések és eszközök csoportjába a 

megkérdezettek szerint egyfelől a jogszabályi keretfeltételek tartoznak, másrészt, 

összefoglalóan fogalmazva, a finanszírozás biztosítása. Több, mint 50%-uk szerint a helyi 

megoldások hatásosabbak, rugalmasabbak lennének, ha a nemzeti szintű törvények 

pontosabbak és szigorúbbak, a pénzügyi támogatások pedig bővebbek lennének.  

Fontosnak tartják továbbá a regionális és helyi szintek lehetőségeinek és 

követeleményeinek összehangolását és felügyeletét az állam részéről, különösen a családok 

(oktatási és egészségügyi intézmények, támogatások, közösségi élet), másfelől a 

munkaerőpiac (átképzések, támogatások, foglalkoztatási feltételrendszer) tekintetében. 

Ezen felül az állam feladatának tekintik a már régen letelepedett, migrációs hátterű 

lakosság transznacionális lehetőségeit, azaz a megfelelő külkapcsolatot, az adminisztratív 

korlátok csökkentését, valamint a diszkriminatív hozzáállás törvényi szabályzásának 

szigorítását pl. a hatóságoknál és a vállalkozásfejlesztés kérdésében.  
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A helyi szint támogató, informáló szerepe mellett a válaszok összevetése alapján az 

interjúalanyok az állami szint szigorú, szabályzó, felügyelő, beavatkozó szerepét tartják 

jómegoldásnak. A bevándorláspolitika és az integráció szabályozásának kérdésében 

azonban más érdekeltek, így a szakszervezetek, pártok, egyház, nagy ill. nemzetközi cégek 

szerepét tartják a megkérdezettek még hangsúlyosnak, egyharmaduk pedig ezen felül a 

külföldi kapcsolatok, illetve az EU egyes döntéshozóinak befolyását emeli ki. A helyi 

önkormányzatok mint érdekeltek vagy döntéshozók nem kerültek említésre a politikák és 

stratégiák kidolgozásának kérdésében.  

A települések feladatköre itt a jó koordinációs és informáló munkában nyilvánulhatna meg 

intenzívebben. Különösen a munkaerőpiac, az oktatás és képzési lehetőségek, a vállalkozói 

szféra sokrétűbb, modernebb támogatását emelték ki a megkérdezettek. Szerintük e 

kritikus pontok folyamatos és összehangolt fejlesztése a társadalmi konfliktusok 

tekintetében is megoldást nyújtana. Mindehhez azonban az állam erősebb pénzügyi 

hozzájárulása nélkülözhetetlen.  

 

Az integrációhoz kapcsolódó egyéb kihívások fontosságának tekintetében két csoport 

alakult ki. E két csoport munkaerőpiaci státusz és iskolázottság alapján is elkülönül. Az 

egyik csoport a közösségi közlekedés, a közbiztonság, a kultúra fejlesztését, valamint az 

értékrendek kommunikálását tartja ezen kívül sarkalatos kérdésnek, míg a másik csoport a 

családok és fiatalok intenzívebb pénzügyi és integrációs támogatását, a lakhatási 

körülmények javulását, illetve a bevándorlási feltételek szigorodását, várják el a 

politikától.  

 

A megkérdezettek már az első két kérdéscsoport kibontása alatt is kiemeltek egy-egy 

kritikus pontot, egy-egy fő területet, melyek mind az egyén jólétének és jól-létének, mind a 

térség versenyképességének szempontjából jelentősége van:  

A jóléttel kapcsolatos elemek egy részénél, mint jövedelem, lakhatási és térhasználati 

kérdések, humán erőforrás helyzete, oktatás és képzés, helyi vállalkozásfejlesztés, illetve a 

felsőoktatás-vállalkozás kapcsolata, a megkérdezettek egyharmadánál nehezen indult a 

téma kifejtése. Ezek a megkérdezettek vagy nem nagyon ismerték munkaadójukon kívül a 

térségbeli cégeket és intézményeket, vagy maga a kérdéskör volt idegen a számukra, 

ugyanakkor a több aspektusból feltett kérdések alapján további információval, 

véleménynyilvánítással tudtak szolgálni.  A megkérdezettek túlnyomó része a beszélgetés 

8.4.3 A kormányzati szintek kompetenciáinak értékelése 
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során ezen túlmenően azonban újszerűnek, innovatívnak, nyitottnak nem csupán a 

vállalkozások egy részét és a régió felsőoktatási intézményeit tartotta, hanem az 

önkormányzat egyes (de csak egyes) egységeit és a civil szervezeteket is, sőt, az újféle 

megoldásokat, valamint az emberek gondolkodásmódját is ide sorolták.  

A migráció és a versenyképesség összefonódása kapcsán kiemelt aktorok közül 

mindenkinél az önkormányzat, az állam, a helyi vállalkozások, a piacon érdekelt, de nem 

helyi egyéb nagyvállalatok, a felsőoktatásban tanulók és dolgozók („Leitungsfunktionen an 

den Universitäten“ „Akademiker“), illetve a migrációs háttérrel rendelkező (tapasztalt, 

teherbíró, kapcsolati rendszerrel rendelkező) munkaerő szerepelt elsősorban. További 

részvevőként említésre került még a helyi lakosság (elvárások, kapcsolati háló, tradíciók), 

szervezetek és egyesülések, illetve az Unió mint támogató-irányító szereplő is.  

Az állam szerepét e kérdéskörben szintén a megkérdezettek majdnem teljes köre úgy 

értelmezte, mint törvényhozó, a belépési és letelepedési, valamint a támogatási feltételeket 

szigorító felügyelő szerv, valamint túlnyomó részt helyesnek is találnák a még erősebb 

megszorításokat az új külföldi származású vállalkozó, önfoglalkoztató vagy munkaerő 

részére (kevesebb bevándorló, kevesebb új cég, átmeneti tartózkodás szorgalmazása, 

szakmai és adminisztratív belépési feltételek szigorítása). Ugyanakkor az interjúk több, 

mint felénél kiemelt szerepet kapott a támogatás kérdése az állam részéről, azaz az 

innovatív vállalkozásfejlesztés és kooperáció országos szintű, egységes pénzügyi és 

szervezési hátterének biztosítása, valamint a külkapcsolatok segítése.  

 

Az állami és a helyi kormányzás szintjén egyaránt megjelent a képzések, kooperációs 

lehetőségek, valamint inkubátorházak/ipari parkok létrehozása és fejlesztése, mint elvárt 

feladatkör. Az interjúalanyok egyharmada kifejezetten kiemelte, hogy ne csupán az osztrák 

(régi) vállalkozók, de migrációs hátterű vállalkozók is profitálhassanak ebből, külön 

feltételek nélkül, illetve bővebb szolgáltatások és támogatások révén.  

A helyi önkormányzat, illetve a tartományi kormányzat feladataként az az igény is 

felmerült, hogy a vállalkozások, önkormányzatok, intézmények stratégiáinak 

összehangolása után a megfelelő munkaerőt és vállalkozást kellene a térségbe vonzani, 

véglegesen vagy átmenetileg, illetve a kooperációs készséget motiválni a szereplők között. 

Ehhez szükséges a megfelelő kommunikáció, információáramlás, illetve összefoglalva a 

helyi marketing. Ezen interjúalanyok (20%) tehát a helyi szint proaktivitását hiányolták, 

megjegyezve, hogy az egyetemek kommunikációja, kapcsolatépítési készsége is javulhatna 

a térségen belül. Ezenkívül maguk az egyetemek, de akár a középfokú szakmát adó vagy 
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továbbképző intézmények is sokat tehetnének azért, hogy az ott végzett vagy már ott 

dolgozó migrációs hátterű hallgatók vagy tanársegédek a térség vállalkozásaival 

kapcsolatokat alakíthassanak ki, ezzel megkönnyítve a vállalkozók döntéseit, illetve az 

adminisztratív ügyintézések menetét is. A megkérdezett bevándorlók közel egyharmada 

ugyanakkor attól tart, hogy a sok külföldi hallgató miatt romlik az egyetemek színvonala, 

és ezáltal a munkaerőpiaci kínálat is. A cégek és helyi / tartományi kormány 

kapcsolatrendszerét tekintve buzdítani kellene a vállalkozásokat magukat is, hogy 

tájékozódjanak, kapcsolatokat építsenek, kommunikálják igényeiket és terveiket. 

A felsőoktatás és a kutatás szerepével kapcsolatban más felvetés is előfordult: az általános 

integrációs és bevándorláspolitika helyi kidolgozásában segítségül kellene hívni a helyi 

illetve regionális felsőoktatási és kutató központokat. Egyrészt tudományos szerepkörben, 

helyi felmérések megszervezésére, illetve a koncepciók kidolgozása során, másrészt 

információ – és tapasztalatcsere céljából, mint a helyi társadalmi-gazdasági élet fontos 

szereplője. Érdekesség, hogy nem a tartományi fővárosokban (ahol több az egyetem), 

hanem az egyéb települések esetén vetődött fel ennek igénye.  

 

A térség fejlődése, az innovációs környezet, ahogy a legtöbben kifejtették, nem minden 

társadalmi réteg érzékeli, csupán azok, akik eddig is ki tudták aknázni a helyi 

lehetőségeket:  gazdasági szereplők egy része, politikusok, vezetők, oktatók. Emellett az 

újonnan emiatt érkező munkaerő és családjaik számára, illetve a munkanélküliek egy 

részének hasznos. Ebből kifolyólag a válaszadók véleménye szerint az állami szintű 

politika felelőssége a regionális és helyi szintek felé egyrészt támogató jellegű kell, hogy 

legyen, másrészt szabályzó, felügyelő. A bevándorlás alakulását tekintve a nemzeti 

feltételrendszer nem elég szigorú, sem eléggé szelektív. Egy fejlett jóléti államban 

határozottan a már régebben itt élő és dolgozó bevándorlók fejlődésére kellene fókuszálni 

az újonnan érkezők helyett.  
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A vizsgálat ezen fejezete a második, tartományi szint szerepére fókuszál, valamint az 

eddigi következtetésére, új eredményekre támaszkodik, azokat kiegészíti, pontosítja.  

Azt vizsgálja, hogy milyen súllyal jelennek meg a tartományok migrációpolitikájában a 

bevándorlási folyamatok és az ehhez kapcsolható kihívások, illetve, hogy milyen funkciót 

tölt be  a nemzeti és a települési szintek között. Az összevetés a föderáció struktúrájából 

kifolyólag alapvetően 8 tartományt fog át. Bécs ebben a fejezetben tartományi 

funkciójában szerepel, azaz az ehhez kapcsolható folyamatok, feladatok és törekvések 

figyelembevételével (31. ábra). 

31. ábra Az empirikus vizsgálat szakaszai – 4  

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ausztria közigazgatásának struktúrája három szabad igazgatási joggal és jogi 

személyiséggel rendelkező egységből: szövetség (Bund) – tartomány (Land) – települési 

önkormányzat (Gemeinde), valamint egy nem jogi személyiségű, a szövetséghez 

(Bundhoz) tartozó egységből, az államigazgatási kerületből (Bezirk) áll.  

A szövetség a feladatokat egyrészt saját intézményei által látja el, másrészt a feladatok egy 

részét delegálhatja is, állami szinten a közigazgatás így egyrészt a kerületek által közvetlen 

(unmittelbare Bundesverwaltung), másrészt a tartományokon keresztül közvetett 

kormányzást (mittelbare Bundesverwaltung) jelent. Regionális szinten az osztrák 

tartományok alkotják Ausztria legnagyobb közigazgatási egységét.  

 

 

9 Szubnacionális szint I: a tartományok  
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Bécs, a főváros, az egyetlen olyan város, amely egyszerre tartomány és szabadváros 

(ezáltal egyszerre politikai kerületi közigazgatási egység és települési önkormányzat is), 

így egyidőben felelős tartományi, kerületi és települési ügyekben. Regionális illetékességű 

ügyekben azonban gyakran túlnyúlik határain, mint például egyes szociális vagy 

egészségügyi intézmények felügyelete és finanszírozása. 

Míg a főváros továbbra is húzó szerepet tölt be a bevándorlás tekintetében is, addig 

Stájerországban az újonnan érkezők száma folyamatosan csökkent, majd az utóbbi 2-3 

évben újra nőtt. Itt Graz és egyes turisztikai központok továbbra is népszerű letelepedési 

célnak számítanak, de számos település a tartományon belül kifejezetten zárt (4. táblázat). 

Vorarlberg és Salzburg még az  a két tartomány, ahol a migrációs hátterű lakosság közel 

25%. Ma Bécs mellett Vorarlberg, Tirol és Salzburg tartományban él a legtöbb első 

generációs bevándorló, azaz külföldön született személy, ugyanakkor a migrációs háttérrel 

rendelkező (1. és 2. generációs migráns) foglalkoztatottak aránya a népességen belül 

Bécsen kívül Vorarlberg és Salzburg területén szintén igen magas (14. táblázat) 

 

14.  táblázat   Az osztrák tartományok és  

főbb mutatószámaik (2016) 

Tartomány 
Népesség

1
 

(fő) 

Külföldön
1
 

szül. (%)  

Külföldi
1
 

államp. (%) 

Migrációs 

hátterű n. (%) 

Migráns 

foglalk.(fő)
3
 

Bécs 1 794 770 34,85 25,54 40,72 339 300 

Burgenland 288 229 10,92 7,39 11,51 16 700 

Karintia  557 371 12,05 8,89 10,89 31 200 

Alsó-Ausztria 1 636 287 12,32 8,23 13,43 111 200 

Felső-Ausztria 1 436 791 15,11 10,13 15,78  117 900 

Salzburg 538 258 17,89 14,42 21,09 58 500 

Stájerország 1 221 014 11,76 8,76 12,01 62 200 

Tirol 728 537 17,22 13,09 17,45 67 700 

Vorarlberg 378 490 19,88 14,89 24,47 48 000 

Forrás: Hardi – Patay 2018 -  1) lakcímmel rendelkező személyek  (Statistik Austria)   

2): nominális GDP (Wirtschaftskammer Österreich) 3) migrációs háttérrel rendelkező 

foglalkoztatottak az ILO meghatározás szerint (Statistik Austria) 

 

 

 

 

 

 

9.1 A tartományok jellemzése 
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A tartományok nem csupán a vándorlási folyamatok, hanem népességszámuk tekintetében 

is különbségeket mutatnak, a népesség térbeli eloszlása egyenetlen. A Statistik Austria 

adatai azt mutatják, hogy 2015. január 1-jén, Bécs mellett, Vorarlberg (150,2 fő/km² és 

Felső-Ausztria (123,3 fő/km²) népsűrűsége haladja meg az országos átlagot (104,8 fő/km
2
). 

A lakosság számának növekedése a születések számának csökkenését figyelembe véve, az 

intenzívebbé váló bevándorlási folyamatoknak köszönhető, egyes tartományokban pedig 

(Bécs, Alsó- és Felső-Ausztria) a belső vándorlások is szerepet játszottak ebben. 

 

A föderációs Alkotmány az állam és a tartományok kompetenciáit 4 cikkelyben rögzíti.  

A kompetenciaszintek tehát az állami feladatok mentén határozzák meg a tartományok 

bevándorláspolitikáját, valamint a stratégiai lehetőségeket. Így a tartományok az állami 

szint előírásaihoz igazodnak a külpolitika, az idegenrendészeti és bevándorlási törvények, 

a munkajog, illetve az egyenlő elbánás tekintetében. Emellett az állam föderális jellege, 

tartományok önállósága és ereje, de a korporativizmusra való törekvés  erősen befolyásolja 

a bevándorláspolitikai jogalkotást és a prioritások megállapítását. A Szövetségi Tanács a 

tartományok kormányait képviseli. A Szövetségi Tanács tagjainak megbízatása a Landtag, 

azaz adott tartományi parlament működésének idejére szól. A 61 fő politikai és tartományi 

megoszlása tehát a tartományok lakosságának politikai nézetétől, illetve a politikai pártok 

tartományon belüli erejétől függ.  

A szociális ellátás, az egészségügy, közoktatás és felsőoktatás kompetenciája azonban 

megoszlik elsősorban a tartományok és az állam között, mind a törvényalkotás, mind a 

végrehajtás tekintetében. A bevándorlás irányításában az önálló törvényhozás lehetőségét 

ugyanakkor elsősorban az ifjúságpolitika, család- és nővédelem, továbbá a területrendezés, 

ingatlanszerzés, illetve a szociális támogatások területén tudják alkalmazni. Ezáltal saját 

hatáskörükben tudják ellensúlyozni a bevándorlás bizonyos hátrányos hatásait, illetve 

ebből kifolyólag a bevándorlás befolyásolására is adottak a tartományi szintű jogi 

lehetőségek: területi szegregáció, szegénység elleni küzdelem, fiatalok támogatása, 

külföldiek ingatlanszerzésének irányítása, továbbá a területrendezési stratégiák 

bevándorlási kérdései (például üzleti, egyetemi, ipari negyedek fejlesztése), a családi 

támogatások feltételrendszerének bővítése, intézmények felügyelete.  
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Ausztria tartományai a bevándorlás tekintetében hasonló utat jártak be, ugyanakkor 

eltérések is megmutatkoznak. Ebben nagy szerepe volt a már bemutatott szövetségi 

(központi) törekvéseknek. Így a szelektív, regionális beruházásoknak, mint például a 

Marshall-pénzek felhasználásának feltételei révén, valamint az infrastruktúra 

fejlesztésének.  

Alsó-Ausztria és Burgenland később lépett a fejlődés útjára. A bevándorlás alakulása 

Burgenlandban csupán az 1980-as évek közepétől vette át az országos átlagos értékeket, 

hiszen a vendégmunkások behívásának idején (1960-1972) nem tért rá arra az útra, melyre 

a többi tartomány: versenyképességét nem lendítette fel az olcsó, kompatibilis (azaz 

horizontálisan helyettesíthető és áthelyezhető), rugalmas (azaz diszkriminatív feltételek 

mellett is dolgozni hajlandó) munkaerő. Ugyanakkor az 1990-es évektől éppen ennek 

köszönhetően más identitású migránsok találtak maguknak lehetőséget e területen, 

fellendítve a vállalkozói szférát, erősítve a munkavállalók képzettségének regionális 

színvonalát. Emellett az ingázás mint foglalkoztatási forma feltételrendszerének javítását is 

ösztönözte (Patay, Uszkai 2017).  

Ekkor, az 1990-es évek derekán kezdték felfedezni a bevándorláspolitikát formáló 

integrációs intézkedések, mint kormányzási eszközök létjogosultságát. Ebben a többszintű 

kormányzás mai formájának kialakulása is nagy szerepet játszott. Tartományi szinten, a 

koncepciók, az online kommunikációs tartalmak, illetve a vonatkozó jogszabályi 

háttérelemek összevetése alapján, a 2005-ös év hozta meg a bevándorlás, illetve az 

integráció kérdésének prioritását. Ebben a föderáció bevándorláspolitikájának 2004 utáni 

változásai, de az uniós törekvések érvényesülése is szerepet játszott. A tartományok ezen 

felül úgy fogalmaztak, hogy a versenyképesség növelése érdekében fejlesztik tovább 

stratégiájukat, melyben a harmonikus egymás mellett élésnek is szerepe van.  

 

A törvényalkotási lehetőségeken és felelősségeken túl tehát az állami szint, valamint a 

tartományok koncepcionális prioritásai is kitűnnek. Tartományi szinten a célkitűzések 

egyrészt a pozitív hatások kiaknázására (sokszínűség, kapcsolatrendszer, gazdasági 

szereplők bővülése, innovációs miliő), illetve a negatív következmények enyhítésére 

(munkaerőpiaci problémák, együttélési / értékrendbeli konfliktusok, a biztonság kérdései) 

irányulnak. Különösen olyan intézkedések tartoznak ide, melyeket az állami szint nem ír 

elő vagy nem biztosít jogi és adminisztratív hátteret, de a tartományok szempontjából 

9.2 A tartományi szintű migrációpolitika vizsgálata 
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hangsúlyosak (települések fejlesztése, határ menti prioritások, további versenyképességi és 

politikai célkitűzések).   

Másrészt, noha a tartományok a felsőbb szint feltételrendszere és jogi keretei között 

működnek, átveszik annak kiemelt stratégiai pontjait is, ezek megvalósulása, intenzitása 

azonban nem azonos mértékű (15. táblázat). 

15. táblázat   A tartományi prioritások (2010 – 2015) 

 

Kommunikáció  Stratégiai prioritások Törvényhozás, jogi bázis 

 kooperáció, 

információk 

terjesztése 

 célok, érdekek 

összehangolása 

 tradíciók / sokszínűség  

 üzleti, ipari környezet 

 közigazgatás fejlesztése 

 család- és nőkérdés 

 regionális 

kapcsolatrendszer  

 biztonság kérdései 

 család- és 

ifjúságpolitika 

 ingatlanszerzés  

 szociális támogatások 

 területrendezés 

Forrás: Hardi - Patay (2018) 

 

A bevándorláspolitikához kapcsolódó jogi háttértől elvonatkoztatva, a tartományok 

integrációs koncepcióiban és fejlesztési tervek vonatkozó fejezeteiben nem mutatnak 

egységes képet, noha utolérhetők a közös prioritások is. A stratégiai prioritásokra egyrészt 

a proaktivitás jellemző, másrészt a már kialakult helyzetre történő reagálás (előnyeinek 

kiaknázása, illetve a negatívumok enyhítése). Különösen a tartományok által fontosnak 

tartott, átfogó feladatok, mint a regionális kooperáció és információ-áramlás ösztönzése, a 

közigazgatási képzések és átszervezések, vagy a család- és nővédelem (támogatás) 

témakörei, illetve az ipari/üzleti környezet vonzóvá tétele.   

 

Kifejezetten az integrációs koncepciókra koncentrálva, azok kialakítása az egyes 

tartományokban eltérő intenzitással történt. Míg Stájerország 3 hónap alatt készítette el 

(ugyan csak 2011-ben), addig Felső-Ausztriában ez a folyamat közel 3 évig tartott (2008-

as koncepció). Bécsben az első, kifejezetten a bevándorlók integrációjára fókuszáló, átfogó 

koncepció 2003-ban látott napvilágot. Utolsóként Karintia (2014 decembere) és 

Burgenland (2017) látta szükségesnek egy átfogó koncepció kialakítását. A kialakítás 

során a tartományi fővárosok illetékes főosztályai mellett külső tanácsadók, intézmények, 

képviseletek is részt vettek a munkában. A koncepciók kialakításában az első lépést a 

társadalmi-gazdasági-környezeti helyzetfelmérés jelentette.  
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A koncepciók mellett azonban már a fejlesztési, együttműködési, ágazati stratégiákban és 

intézkedésekben is felfedezhetőek voltak bevándorláspolitikai megfontolások. A 2010 után 

intenzívvé váló integrációs törekvések azonban több területet érintenek a tartományok 

célrendszerében, illetve azok a főbb kérdéskörök, melyek általában a diskurzusok 

fókuszában állnak, sem kapnak azonos hangsúlyt. Így hangsúlyeltolódások figyelhetők 

meg az egyes, általában kiemelten kezelt területek mentén is, mint a szakképzés/átképzés, 

szociális támogatások, helyi kultúra/értékrend, köznevelés/-oktatás, térbeli szegregáció, 

politikai integráció vagy az általános közösségi élet. Ezen sarkalatos pontok, a 

beavatkozási területek néhány tartomány koncepciójában (vagy fejlesztési tervében) 

egyrészt kifejezetten kiemelt feladatkörként szerepelnek, másrészt többféle 

megközelítésből (mint fejlesztési cél, problematikus terület, célcsoportok stb.) is említésre 

kerülnek. Különös gyakorisággal merül fel minden tartomány dokumentációjában a 

kultúra, értékrend, szokás, hagyomány témaköre, valamint a gyermekek és családok 

helyzete, ideértve a köznevelést és közoktatást is.  Figyelemre méltó, hogy míg a térbeli 

szegregáció, illetve a gazdasági marginalizáció problematikája általában a kutatások és a 

politikai diskurzusok középpontjában állnak, addig a tartományi integrációs 

célkitűzésekben és eszköztárakban nem e két témakör szerepel az első helyen. Ez alól 

kivétel Bécs, ahol mindkét kérdéskör kiemelt szerepet kap, illetve Stájerország, ahol a 

szociális támogatások és Salzburg, ahol a térbeli szegregáció jelent hangsúlyos, komplex 

problémát a stratégiák és fejlesztési terek alapján.  

A bevándorláspolitikai és integrációs koncepciók összevetése mentén azonban egységes, 

egymáshoz hasonló tartományi célok és prioritások, illetve egy összefoglaló, tartományi 

szintű jogi-stratégiai-kommunikációs kép vázolható fel. Ezeket a tartalmakat a szövetségi 

szint jogi lehetőségeivel, stratégiai prioritásaival összehasonlítva hangsúlyeltolódások 

mutathatóak ki, noha a felsőbb szint feltételrendszerét és jogi kereteit a tartományok 

kötelezően átveszik.  

 

A jogi eszközök tehát az Alkotmány mentén kerülnek meghatározásra. Az állam stratégiái 

többféle ágazatot és területet fednek le, a dokumentumok összevetése alapján mégis 

kiemelhetőek bizonyos prioritások is. Tartományi szinten, az egyes tartományok 

integrációs stratégiái és bevándorláspolitikai kommunikációja alapján másféle prioritások 

figyelhetők meg. A regionális fejlődés szolgálatában így különösen a sokszínűség és 

szellemi, etnikai heterogenitás, az üzleti környezet fejlesztése és nyitottsága, a 

közigazgatási képzések és kommunikációjának fejlesztése kap szerepet különféle 
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eszközökön keresztül. Emellett a családvédelem, -támogatás és a nők integrálása céljából 

kidolgozott intézkedések szegregáció visszaszorítását és a munkaerőpiac hosszú távú 

alakulását igyekszik irányítani. A tartományok a stratégiák és koncepciók szerint 

igyekeznek ezen felül minden szereplővel (helyi lakosok, munkaadók, vállalkozók, 

intézmények, egyházak, önkéntesek) kapcsolatot tartani, az információáramlást 

vertikálisan és horizontálisan is biztosítani, közös megoldásokon gondolkodni.  Ez 

utóbbiban kiemelt szerepük lenne a helyi önkormányzatoknak is. Megállapítható, hogy a 

tartományok intenzív koordinációs szerepet töltenek be, illetve a települési és az állami 

szintek között közvetítenek az előírt feladtakörökön és intenzitáson túl.  

A tartományok, a stratégiák szerint, igyekeznek, az információáramlást vertikálisan és 

horizontálisan is biztosítani, illetve a települési önkormányzatokkal közös megoldásokon 

gondolkodni.  A tartományok ugyanakkor a felsőbb prioritásokat és jogi előírásokat is 

követik – ez részben az uniós és állami fejlesztési támogatások, valamint a vertikális 

integráció, azaz a hatékonyság kiaknázása miatt szükségszerű.  

 

Bécs, a főváros, az egyetlen olyan város, amely egyszerre tartomány és szabadváros 

(ezáltal egyszerre politikai kerületi közigazgatási egység és települési önkormányzat is), 

így egyidőben felelős tartományi, kerületi és települési ügyekben.  

Ma több, mint 250 ezer szerb és ugyanennyi török migránst tartanak számon Ausztriában, 

mindkét csoport fele Bécsben él (. 

A letelepedett magyarok is nagyobb arányban élnek Bécsben Burgenlandon kívül. Bécs 

népessége a XX. század elején alig volt több, mint 1 millió fő. Az 1990-es években a 

népesség száma Ausztriában és Bécsben a nemzetközi politikai történések hatására 

ismételten hirtelen megnőtt, az ezredfordulóra közel 100 ezer új lakosa lett a fővárosnak 

(32. ábra). A Statistik Austria előrejelzése szerint a város 2025-re közel kétmillió fős 

népességet tudhat majd magáénak.   

9.3 Bécs funkciói és prioritásai 
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32. ábra   A lakosság számának alakulása Bécsben 1950-2015 között (fő) 

Forrás: Statistik Austria, saját szerkesztés 

 

A város ma már igen magas életminőséget kínál egyedülálló szociális hálója, egészségügyi 

ellátási rendszere, vagy akár a művészeti és kulturális ajánlatok tartalma és bősége révén. 

Kaufemann azonban kiemeli, hogy a város területének majdnem a fele zöldövezetnek 

számít (2014). 

Az osztrák kompetenciaszintek alapján a jogi hatáskörök és a föderáció által delegált 

feladatok határozzák meg a tartományok és települések bevándorláspolitikáját, annak 

kereteit és a lehetőségeket. Így Bécs is az állami szint előírásaihoz igazodik az 

idegenrendészeti és bevándorlási, munkajogi előírások, valamint a jóléti ellátás, illetve az 

egyenlő elbánás tekintetében. A bevándorlás irányításában az önálló törvényhozás 

ugyanakkor elsősorban az ifjúságpolitika, család- és nővédelem, továbbá a területrendezés, 

ingatlanszerzés, illetve kiegészítő szociális támogatások területén lehetséges. Ezáltal saját 

hatáskörében tudja ellensúlyozni a bevándorlás bizonyos hátrányos hatásait: területi 

szegregáció, szegénység elleni küzdelem, fiatalok támogatása, külföldiek 

ingatlanszerzésének irányítása, továbbá a területrendezési stratégiák bevándorlási kérdései 

(például üzleti, egyetemi, ipari negyedek fejlesztése), a családi támogatások 

feltételrendszerének bővítése, intézmények felügyelete.  

 

A bevándorlási hullámok révén Ausztria 1960 után befogadó célországgá vált, és ma már 

Bécs lakosságának a fele migrációs háttérrel rendelkezik (azaz olyan személyek, ahol 

mindkét szülő külföldön született). Az ilyen mértékű demográfiai változások és kihívások 
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a települési kormányzat bevándorláspolitikáját és integrációs törekvéseit is meghatározza. 

Ezáltal a városfejlesztési terv előkészítésében és összeállításában is minden területen 

figyelembe kell venni a migrációs tartalmakat is. Integrált városfejlesztési tervről Bécs 

tekintetében 1984 óta beszélhetünk. A STEP 1984 a városi terület kiterjesztésének 

szorgalmazásán túl már tartalmazta a városmegújító programot is. A kihívások súlypontját 

jellemzi, hogy a városfejlesztés több kérdésköre ekkor a városvezetés építés- és 

lakáspolitikai területéhez tartozott, így például a társadalmi integrációs feladatok is.  

Az 1990-es években a kereskedelmi és szolgáltató szektor szereplői a város 

peremkerületeibe költöztek, különösen a különböző típusú bevásárlóközpontok 

elszaporodása miatt. A város így – a megüresedett centrumterületek révén – ezekben az 

években szerkezeti struktúraváltáson ment át, és a városfejlesztési terv támogatottságával 

új, tematikus centrumok jöttek létre, mint például a 16. kerületi művészközpont, a  „Soho 

Ottakring“.  Ezzel párhuzamosan az 1990-es évek elején kezdték felfedezni a tartományok 

az integráció gazdaságfejlesztő szerepét, a bevándorláspolitikai intézkedések 

létjogosultságát. Bécsben 2003, a többi tartomány és egy-egy település számára a 2005-ös 

év hozta meg a bevándorlás, illetve az integráció kérdésének prioritását. Figyelemre méltó, 

hogy míg a térbeli szegregáció, illetve a gazdasági marginalizáció problematikája a 

kutatások és a nemzetközi politikai diskurzusok középpontjában állnak, addig a tartományi 

eszköztárakban, Bécs kivételével, e két témakör csak érintőlegesen szerepel (Hardi - Patay 

2018). A városvezetés egyik nagy kihívása az igények, lehetőségek, korlátok és 

érdekellentétek között fenntartható megoldásokat találni. 

 

A város által használt „okos város“ kifejezés túlmutat a modern technológiák 

alkalmazásán, a fenntarthatóság-innováció-növekedés hármasán, hiszen mindezt 

összekapcsolja a magas életminőséggel és a társadalmi kohézióval. Az alapot a 

keretstratétgia szerint az erőforrások csoportja jelenti, úgy mint energia, mobilitás, 

infrastruktúra és épületek. Erre épül a másik két csoport, az innováció (képzés – gazdaság 

– kutatás) és az életminőség (környezet – egészség – társadalom) hármasai. Ez utóbbi 

összefüggés a bevándorláspolitikában akként nyilvánul meg, hogy a bevándorlókkal 

kapcsolatos jóléti és jól-léti kihívásokat, illetve az általuk bővülő gazdaságot és innovációs 

miliőt igyekszik összekapcsolni.   

A migrációpolitika sarkalatos pontjai azonban a többi tartományhoz vagy tartományi 

fővároshoz képest eltérő hangsúllyal jelennek meg a városfejlesztési terv fejezeteiben . A 



   143 

vizsgálat eredményei alapján  Bécs migrációpolitikájának tartalmát, illetve azok 

találkozását a városfejlesztési tervben a következő tíz pontban tudom összefoglalni:  

 

1) Bécs városfejlesztésében bevándorláspolitikájának vonatkozó prioritásai tűnnek ki. A 

dokumentumban a célkitűzések egyrészt a pozitív hatások kiaknázására (sokszínűség, 

kapcsolatrendszer, gazdasági szereplők bővülése, innovációs miliő), illetve a negatív 

következmények enyhítésére (munkaerőpiaci problémák, értékrendbeli konfliktusok, békés 

egymás mellett élés) irányulnak. Különösen olyan célkitűzések tartoznak ide, melyekhez 

az állami szint nem biztosít elég forrást vagy adminisztratív hátteret, de a város 

szempontjából hangsúlyosak.  

 

2)  Bécs legújabb városfejlesztési terve egy 3 évig tartó átfogó projekt eredményeként 

2014-re készült el a Smart City Wien jövőképének tükrében. Stratégiai jegyek jellemzik. 

Sokrétű, egymással szinergikus kapcsolatban álló, több fejlesztési területhez kapcsolódó 

célkitűzései, illetve központi, iránymutató jellege révén.  

 

3) Városfejlesztési, gazdasági szakértők és a politika, illetve a városigazgatás mellett az 

érdekképviseleti szervek is bekapcsolódtak a párbeszédbe. A társadalmasítás, azaz a 

társadalom bevonása és folyamatos tájékoztatása is megtörtént, ideértve a migrációs 

lakosságot is. A városvezetés ennek szellemében a fejlesztési igények és megoldások 

koordinátoraként funkcionál.  

 

4)  A célok elérését segítő programrendszer – programok, alprogramok és projektek 

rendszere – az alapelvek és prioritások mentén kerülnek kidolgozásra. Hiányosságként 

értékelem, hogy a monitoring tevékenységek jelentőségét ugyan kiemeli a STEP, ennél 

több azonban nem található a stratégiában.  

 

5) Hangsúlyt kapott a társadalmi részvétel. A STEP 2025 rámutat, hogy ez nem csupán a 

minőségi kommunikációt, a transzparencia elvének megvalósítását jelenti, hanem a célok 

kidolgozásának egy újfajta megközelítését is. Újszerűség másrészt abból a szempontból is, 

hogy a lakosság és a gazdasági szereplők a városvezetéssel együttműködve készülhetnek 

fel a népességnövekedéssel járó változásokra. A versenyképesség tekintetében pedig 

elvárja a lakosság intenzív hozzájárulását.  
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6) A kommunikációs stratégia további érdekessége, hogy a városon kívüli érintettek, azaz 

a környező települések lakosai képviselőiken keresztül szintén hozzájárulhattak a célok 

kidolgozásához. Azonban az egyéb formális és informális, a migrációs kihívásokhoz 

kapcsolható együttműködések is költséghatékonyságot, illetve a versenyképesség 

növelését biztosítják a régióban. 

 

7) A STEP integrált szemléletű: átfogó stratégia, több szakpolitikai területet ölel át. 

Másrészt vertikálisan is, hiszen a nemzeti fejlesztési és bevándorláspolitikai prioritások 

mellett figyelembe veszi Európa célkitűzéseit, de a városfejlesztéshez kapcsolódó Urban 

Audit indexeit is. 

 

8) A jóléti ellátások tekintetében a városfejlesztési terv kiemeli, hogy továbbra is a 

közszolgáltatások egyre bővebb körét biztosítja, ugyanakkor azt is, hogy minél nagyobb 

keretet kíván befektetésekre szánni. Ennek ellentmond az intenzív privatizációs tendencia, 

például a közösségi közlekedésnél, lakótelepek építésénél, hulladékgazdálkodás stb. 

területén.  Másrészt a kihelyezett szolgáltatások, a PPP formák, de a kooperációk is a 

költséghatékonyságot szolgálnák.  

 

9) A lakosság és a gazdasági szereplők, a befektetők megnyeréséhez a stratégia szerint a 

good governance, a jó kormányzás nyújt alapot, ami az Ausztriára jellemző 

korporativizmus, valamint az igen heterogén (etnikai, társadalmi, stb.) lakosság 

tekintetében merész kijelentés. 

 

10) Az esélyegyenlőség, társadalmi kohézió kérdése Bécsben leginkább a migrációs 

hátterű lakosságot érinti. Bécs kommunikációjában ezen törekvéseit emeli ki, ugyanakkor 

a STEP 2005 e kérdésköröket még nem is említette, a STEP 2025 prioritásai pedig 

ellentmondásosak ezzel kapcsolatban.  
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A település az a szint, melyet a bevándorló a lakosság összetétele, az elvárt jövedelem, az 

ellátások és a szolgáltatások színvonala, de a rendelkezésre álló terek funkcionalitása 

alapján is lakhelyéül választ. A fejezet a települési koncepciók és eszközök kiértékelését 

készíti elő. Az előző kutatási szakaszok eredményei mentén rendszerezem a migrációs 

kérdésekhez kapcsolódó települési kompetenciákat, az elvárható intézkedéseket, majd a 

bevándorlás kezelésének települési szintű vizsgálatát mutatom be (33. ábra). 

 

33. ábra.  Az empirikus vizsgálat szakaszai – 5  

Forrás: saját szerkesztés 

 

A települési önkormányzatok száma 2015. január 1-jével 2.354-ról a strukturális 

reformok
52

 – illetve Alkotmánybírósági döntések
53

 – értelmében 2.100-ra csökkent.  A 

reform szinte kizárólag Stájerország önkormányzatait érintette, ezek száma így közel a 

felére csökkent (287). További négy összevonás mellett döntött Felső-Ausztria 2018-ban 

és 2019-ben. 

Az Alkotmány 118. cikkelye határozza meg a települési önkormányzatok autonóm 

hatáskörét, azaz az önálló döntések, felelősségek körét. Ezek a kompetenciák a település 

                                                 
52

 A települések fellebbeztek az önkormányzatok összevonása ellen, azonban az Alkotmánybíróság 

kimondta, hogy amennyiben földrajzi akadály nem áll fenn, a hatékony működés  biztosítása érdekében a 

reformokat végre kell hajtani.   www.kommunikation.steiermark.at/cms/beitrag/12160679/29767960/  vö. 

www.vfgh.gv.at  
53

 http://www.kommunikation.steiermark.at/cms/beitrag/12160679/29767960/  

10 Szubnacionális szint II – a települések 

10.1 A települések integráltsága 
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saját érdekeit, fejlődését szolgálják. A 3. bekezdés többféle rendfenntartó feladatköröket 

utal saját hatáskörbe, de autonóm terület az idősgondozás, kultúra, sportfejlesztés, 

lakáspolitika is. A kötelezően ellátandó feladatok vagy törvények alapján, vagy felsőbb 

közigazgatási szintek utasítására kerülnek az önkormányzat szintjére. Az alkotmány 

mellett a tartományok is meghatározhatják a települési önkormányzati feladatok alakulását. 

Kötelező, törvényben előírt feladat például az óvodai helyek kialakítása - egyes 

tartományok még szigorúbban fogalmaznak (Karintia), azaz minden, a településen 

bejelentett gyermek számára férőhelyet kell biztosítani.  

A delegált feladatok közé tartozik a mentés-betegszállítás, útkarbantartás, 

intézményfenntartás, településrendezés egy aspektusa, szakági felügyeletek, illetve 

lakcímnyílvántartás, anyakönyvvezetés, választások és népszavazások lefolytatása is.  

A törvények végrehajtásának egy része azonban itt is az önkormányzatok saját hatáskörébe 

tartoznak. Ezek – a magyar rendszerhez hasonlóan –leginkább az önkormányzat által 

képviselt terület érdekeit szolgálja (a lakossághoz legközelebb álló szint), és ahol elég 

kapacitása van a feladatok helyi megszervezésére és ellátására. Ezek a feladatkörök itt is 

lehetnek önként vállaltak a kötelezően előírtak mellett:  így a településüzemeltetés és az 

alapfokú ellátások, valamint a helyi rendfelügyelet mellett ide sorolható a helyi közúti és 

piacfelügyelet vagy az önkormányzati lakások biztosítása. A kötelezően ellátandó 

feladatok körülményeit ágazati területenként a szövetségi vagy tartományi jogszabályok 

határozzák meg, ugyanakkor Ausztriában az önkormányzat különleges esetekre, a helyi 

rend és biztonság védelmében, de a felsőbb rendű jogszabályoknak nem ellentmondva, 

rendeleteket is hozhat a kiegyensúlyozott egymás mellett élés, az élhető környezet 

védelmében. 

 

Noha a dolgozat nem a költségvetés alakulására fókuszál, fontosnak tartom megjegyezni, 

hogy az ellátandó feladatok és a finanszírozás összhangja ezen a területen is állandó 

tárgylások témája. Az osztrák önkormányzatok bevételeinek nagyobb része helyi bevétel. 

Ez díj- és adójellegű bevételekből (vagyoni adók, iparűzési adó, kommunális adók, 

jövedelemadó, egyedi adók, egyéb illetékek), valamint saját vagyonuk hasznosításából, 

piaci tevékenységük bevételeiből tevődik össze. Az osztrák helyi önkormányzatoknak 

gazdálkodási autonómiája jelentős. Forrásokra, vagyonra tehetnek szert, belföldi, de 

határon átnyúló hitelügyleteket is kezdeményezhetnek. Ausztriában emellett jellemző – az 

egyéb együttműködések mellett – az önkormányzatok gazdasági vállalkozásokba való 
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társulása. A fentről delegált és kötelező feladatkörök tekintetében azonban a végrehajtás 

finanszírozása is részben az állam, részben a tartományok felől érkezik.  

Ausztriában 1990-re forrott ki a decentralizáció mai formája, illetve a mai szerződéses 

rendszer. Itt mindhárom szint (szövetségi, tartományi, települési) képviselőinek 

ágazatonként eltérő módon, együtt kell a hatékony működést megvalósítaniuk. Ezt az 

Alkotmány (Bundesverfassungsgesetz) a 15a. cikkelyben rögzíti. Ide tartozik az állam, a 

tartományok és az önkormányzatok között létrejött pénzügyi kiegyezés, a Finanzausgleich, 

mely a költségek és bevételek optimális megosztását szabályozza. A hatékony 

feladatteljesítés céljából induló helyi migrációs projektek túlnyomó része tartományi 

támogatást élvez, de egyre fontosabb alapot nyújt ezen a területen a 15a. cikkely is: 2015 

decemberében a bevándorlók integrációjának kérdésére is kiterjesztették a cikkely 

tartalmát. Az állami finanszírozáshoz sorolandók az átengedett adók, a címzett és 

céltámogatások, a működéshez szükséges kiegészítő támogatások köre és egyéb 

kiegészítések is. Ezen felül a tartományok is támogatják a hely önkormányzatokat a 

feladatok ellátásában, nem csupán források (céltámogatások, átengedett adók, 

előirányzatok) biztosításával, de segítséget nyújtanak a gazdálkodás szervezésében is. A 

szerződéses rendszer értelmében mindhárom szint képviselőinek együtt kell a kiadások 

csökkentését, a hatékony működést megvalósítaniuk. A feladatok ellátásához a 

finanszírozás az állami forrásallokáción, átengedett adókon, ágazati támogatásokon kívül a 

helyi gazdasági versenyképesség, a gazdasági szabályozás, és a helyi bevételi lehetőségek 

nyújtanak alapot.  

 

Költséghatékonyságot biztosíthatnak azonban a formális és informális horizontális 

kooperációk is. Az önkormányzatok mind a delegált feladatok végrehajtására, mind a saját 

hatáskörbe tartozó ügyek ellátására megállapodásokat köthetnek, egyesületeket 

alapíthatnak, illetve társulásokat és célszövetségeket hozhatnak létre. Az Alkotmány 116. 

cikkelye adja meg a társulások, szövetségek feltételeit, de a tartományok rendelkeznek 

arról, hogy az önkormányzatok szövetség alapítása esetén milyen feladatokat látnak el. 

Hazánkkal ellentétben, két szövetség, az Önkormányzatok Szövetsége (Gemeindebund) a 

települések számára, valamint a Városszövetség (Städtebund)
54

 a városok számára 

kötelező jelleggel működik. Egyes régiókban ugyanakkor a települések maguk is 

                                                 
54

 A Szövetség tagjai nem csak városok lehetnek, hanem minden, 10 ezer fő lakos feletti település. Ez azért 

érdekes, mert Ausztriában a 15 szabadváros és 186 város közül 133 tízezer fő alatti lélekszámmal 

rendelkezik. 
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felismerték, hogy a fenntartható településfejlesztés, a közszolgáltatások hatékonyságának 

növelése csak kooperatív hozzáállással valósítható meg. A formális és informális 

horizontális kooperációk a költséghatékonyságot biztosíthatják. 

Az eddigi eredmények alapján látszik, hogy az önkormányzatok feladatkörük, 

célkitűzéseik, valamint a bevándorlás intenzitásának, összetételének figyelembevételével 

számos területen avatkozhatnak be a letelepedés és az integráció alakulásába.  

A települési önkormányzatok kompetenciái, kötelező feladatai közé azonban nem tartozik a 

bevándorláspolitika. A keretrendszer figyelembevételével minden települési önkormányzat 

maga alakíthatja ki a bevándorlással kapcsolatos stratégiáját, azaz, hogy a település és 

környéke nyitottá vagy szelektívvé vagy zárttá válik, valamint, hogy az ott élők 

integrációját (bármilyen megközelítésből is) mennyire szorgalmazza. Ez tartalmilag 

megjelenhet a települési szintű koncepcióban, a településfejlesztés dokumentumaiban, 

illetve kitűnhet a szervezeti felépítés és az egyes feladatok végrehajtásának jellemzőiből. 

Ugyanakkor a kommunikációs anyagok is árulkodóak: célkitűzések és alapelvek, 

együttműködések, programok és projektek, illetve az általános információs tevékenység.  

A szakirodalmak mentén a törekvések célcsoportja egyrészt a bevándorlók természetesen, 

másrészt maga a befogadó közösség. Itt ugyanakkor kiemelném a többi aktor: a gazdasági 

és intézményi szereplők nyitottságának motiválását, illetve igényeik és céljaik 

figyelembevételének fontosságát is.  

Mindennek azonban, mint az előzőekben bemutatásra került, jogi feltételrendszere, 

integrált környezete van, legyen szó idegendrendészeti, munkaerőpiaci jogszabályokról 

vagy a jóléti ellátással kapcsolatos törvényekről. A bevándorlás folyamatainak irányítása, a 

letelepedés menedzselése helyi szinten így felsőbb szintű (tartományi és föderációs) 

feltételek betartásával és közvetítésével valósul meg.   

 

A települési önkormányzatok a migrációhoz közvetlenül kapcsolható legfontosabb 

föderációs jogi kereten túl is (Alkotmány, idegenrendészeti törvények, munkaerőpiaci 

jogszabályok) kevés területen rendelkeznek önálló döntési jogkörrel, ahol a bevándorlást 

és letelepedés szabályozni tudnák. Az egyes integrációs intézkedések, az egészségügyi és 

szociális alapellátás, az oktatási rendszer feltételeit szintén föderációs jogszabályok 

alapozzák meg. Más szakpolitikákban részben a tartomány kompetens, mint láttuk, így 

például a szociális transzferek és a lakástámogatások további feltételeit a tartomány 

10.2 A települések kompetenciái a bevándorlás területén 
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határozza meg. Ugyanakkor tapasztalatom, illetve a már említett szakértői beszélgetések 

alapján a bevándorláspolitikához kapcsolható feladatok forrásigénye és a rendelkezésre 

álló források Ausztriában sincsenek szinkronban, a költségvetés alakulása folyamatos 

diskurzusok témáját képezi. Azonban a nemzeti és a szubnacionális (települési) 

kormányzati, igazgatási, szervezeti rendszer kellőképpen előkészíthető, folyamatosan 

fejleszthető. A bevándorlás összetett jelenség, mely bármikor irányt válthat vagy 

tartalmában és intenzitásában változhat. Úgy vélem, nehéz tehát meghatározni (és nem is 

lehetséges) azt egyetlen eszköztárat, mely a folyamatokat és azok hatásait mindig a kívánt 

irányba tereli. 

A helyi szintű bevándorláspolitikai eszközrendszer fő témaköreit, azaz az alapvető 

intézkedési területeket az osztrák rendszer eddigi vizsgálata alapján a következő lista fogja 

össze  (16. táblázat). 

16. táblázat   A települési bevándorláspolitika hangsúlyai  

az eddigi kutatási eredmények alapján  

letelepedés, állampolgárság, esélyegyenlőség, részvétel 

foglalkoztatáspolitikai kihívások 

nyelvtudás és helyi ismeretek, szokások 

kulturális különbségek, illetve kulturális-etnikai infrastruktúrák heterogenitása 

értékrendek, célok heterogenitása, feszültségek 

köz- és idegendrendészeti kihívások 

egészségügy 

szociális ellátás 

közoktatás 

innovatív környezet, felsőoktatás, vállalkozások támogatása 

gyermekek, ifjúság 

térbeli szegregáció, városnegyedek, térhasználat 

helyi értékek védelme 

Forrás: saját kutatás 

  

10.3 Az önkormányzatok bevándorláspolitikájának megjelenése 
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Továbbá az ezeken a területeken átívelő, a regionális tudomány által is kiemelt, felelősségi 

területeket állítottam még fókuszba:  

 Helyzetfelmérés 

 Információáramlás, kommunikáció 

 Együttműködés 

 Stratégiai, célorientált szemlélet 

A kutatás következő fázisában a települési önkormányzatok bevándorláspolitikai 

szemléletét a fentiek mentén vizsgálom.  

 

A vizsgálatba bevont településeken él a bevándorlók nagy része, így általuk változik 

bizonyos mértékben a település társadalmi és gazdasági szerkezete, és a klasszikusnak 

számító munkaerőpiaci kérdések mellett marginalizációs problémák, társadalmi 

feszültségek, közigazgatási többletfeladatok is felmerülnek. Másrészről a helyi 

önkormányzatnak is érdeke, hogy megtartsa a lakosságot, illetve, hogy a lakosság úgy 

bővüljön, hogy az a hely fejlődésének javára szolgáljon. Az osztrák bevándorlás- és 

integrációs politika, mint kifejtettem, rendkívül bürokratikus. A helyi önkormányzat 

szélesebb társadalmi bázison, civil és piaci szervezetek, és a helyi elit együttműködésével 

segíteni tudná, hogy a már itt élők intenzívebben járuljanak hozzá a helyi versenyképesség 

növeléséhez. Különösen a megfelelő képzettségű migránsok vonzásához, az innovatív 

környezet bővítéséhez, illetve a kulturális és értékrendbeli koherenciához kapcsolódó 

eszközök tartoznak ide. A kutatás ezen szakasza tehát ebből a dimenzióból vizsgálja 

Ausztria bevándorláspolitikáját, összegzi annak települési szintű tanulságait.  

 

A vizsgálat két periódusban folyt. 2014-ben és illetve 2017-ben, ez utóbbi kiegészítő és 

retrospektív elemzéseket jelentett (34. ábra). A 24, közelebbről vizsgált település egyik 

körét azon városok alkotják, ahol a bevándorlókkal készített mélyinterjú-sorozat is folyt. 

Ez Bécs mellett a 8 fővárost jelenti, illetve 8 olyan várost, melyek a migráció kezelésében 

érintettek és állami kompetenciákat is ellátnak (kerületi hatóság). Emellett minden 

tartományból további egy-egy, magas migrációs népességű települést is kiválasztottam. A 

vizsgálatba, ahol a kutatás megkívánta, egyéb, a bevándorlásban erősen érinett 

településeket is bevontam, a kutatás addigi eredményei alapján. Így kiegészítő 

információkat kaptam egyes szomszédos településekről, új megoldásokat kezdeményező 

önkormányzatokról is.  
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34. ábra   A vizsgálatba bevont önkormányzatok elhelyezkedése és  

a külföldi lakosság aránya (2015) 

Forrás: saját szerkesztés a Statistik Austria adatai alapján 

 

A településeket alapvetően migrációpolitikai koncepciójuk mentén vizsgáltam. Emellett a 

fejlesztési dokumentumokban fellelhető bevándorláspolitikai hangsúlyokat is elemeztem. 

A bevándorláspolitikai stratégiák vagy koncepciók még nem érhetőek el minden 

településen, vagy nincsenek teljesen kidolgozott állapotban. Európai szinten az integrált 

városfejlesztési politika már a Lipcsei Charta által kijelölt feladatok egyike volt, valamint a 

2014-20-as uniós kohéziós politikában is kiemelt szerepet kap a városfejlesztés. Így az ITS 

(vagy korábban IVS) tartalmát is megvizsgáltam: hogyan jelennek meg a 

bevándorláspolitikával kapcsolatos prioritások, kihívások. Továbbá, kiegészítésként, a 

vizsgált települések egyéb nyilvános dokumentumait is feltártam, és rendszereztem a 

bevándorlási kihívások és az integrációs témakörök szempontjából. 

Ezt kiegészítendő, berendezkedésük (szervezeti és működési szabályzat, szervezeti 

felépítés alakulása, feladatok végrehajtásának migrációs tartalma) és a honlapok 

(információ alakulása, általános célkitűzések és migrációs témakörök) alapján is 

kiértékeltem tevékenységüket. A dokumetumokból, illetve az interneten elérhető hivatalos 

információkból első körben a bevándorlás észlelését, értelmezését, hangsúlyát, majd az 

érintett vagy részletezett témaköröket elemeztem. Az eddigi szakirodalmi és empirikus 

eredményeket használtam vezérfonalként. 

1.800.000 

 

900.000 

 

180.000 
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Az első vizsgálatok eredményeit, melyek akkori publikációim alapját is képezték, valamint 

a  2017-es  fázis eredményeit is összevetettem, rávilágítva ezzel a hangsúlyeltolódásra, a 

fejlődés irányára. Fontosnak tartottam továbbá, hogy törekvéseket és megoldásokat a 

kompetencia-szintek szerint is összehasonlítsam: a tartományi fővárosok  (kivéve Bécs) és 

egyéb települések.  

 

Ahogy a részeredmények is rámutatnak, a fennálló kihívások, mint a szociális ellátás, a 

munkaerőpiac vagy az oktatás megreformálása, az innovációs miliő bővítése, a vándorlási 

folyamatok révén további nehézségekbe ütköznek. Emellett az integrációval együtt jár a 

születések számának csökkenése, az egyedül élők száma, a család fogalmának szürkülése 

(ápolás, támogatás, nevelés), idős és ápolásra szoruló családtagok behívása. A fiskális 

kihívások a versenyképességi faktorok fejlesztésétől vonnak el forrásokat.  

Az állami, tartományi, valamint a települési koncepciókat összevetve megállapítható, hogy 

helyi szinten egyrészt a felsőbb szintek prioritásai is hangsúlyosak, másrészt maguk a 

települések is kialakították saját prioritási listájukat (kommunikációs stratégia, kooperáció, 

helyi értékek hangsúlyozása, tanácsadás a helyi szereplők részére, önkéntesek 

koordinálása, a közigazgatás mint munkaadó), illetve az ehhez kapcsolódó 

intézekedéseket.  A tartományi szintek a koncepciókban is erősebben fogalmaznak
55

 

Települési szinten nyomon követhetőek a felsőbb szintek prioritásai, a dokumentumokban 

vagy a hivatalos honlapokon kifejezett utalásokat is találni erre.  Így a szövetség, illetve a 

tartományok által szervezett nyelvi és integrációs képzésekkel találkozunk, de szervezési 

és finanszírozási  támogatást kap a sport, a vallás, az egészségügy vagy a lakókörnyezet 

területe is, ahol a képzések, tájékoztatások szervezésének, a harmonikus egymás mellett 

élés szorgalmazásának van jelentősége (17. és 18. táblázatok) 

 

 

 

                                                 
55

 Steiermark kijelenti, hogy a konfliktusmentes egymás mellett élés és a migránsok városfejlődést elősegítő 

jelenléte csak akkor valósulhat meg, ha a migránsok komolyan veszik a kötelezettségeiket is, nem pusztán 

azonos jogokat követelnek, illetve ha a közösség szó szerint egy nyelvet beszél: a németet.  

 

10.3.1 A települések migrációpolitikai prioritásai 
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17. táblázat  

A vizsgált települések  prioritásainak alakulása 

Aktuális prioritások  Nem folytatott programok 

 

foglalkoztatás 

egészségügy 

sport 

mentorálás 

nyelv 

lakókörnyezet 

civil szervezetek 

sokszínűség mint előny 

hagyományőrzés 

vállalkozások tájékoztatása 

kutatások támogatása 

települési együttműködések 

óvodák bekapcsolása 

önkéntesek az iskolában 

családok bevonása 

átképzések 

Forrás: saját összeállítás Patay (2015) alapján  

18. táblázat  

A települések prioritása hierarchia szerint 

Tartományi fővárosok Egyéb települések 

egészségügy 

Ausztria hagyományai 

iskolák 

képzés, német nyelv 

nők integrálása  

lakókörnyezet 

hagyományok 

kommunikáció 

mentorálás 

nyelv 

lakókörnyezet 

civil szervezetek  

helyzetelemzés fontossága 

kooperáció 

 

Forrás: saját összeállítás a 2015 utáni koncepciók, 

illetve Patay (2015) alapján 

 

A felsőbb szintek szorgalmazásának hatására a migránsok közigazgatásban való 

foglalkoztatása, a migrációval kapcsolatos helyzetfelmérés, a többnyelvű kommunikáció, 

illetve az együttműködések fontos szerepet játszanak. Ennek értelmében magukkal a 

bevándorlókkal, de több önkormányzatnál a többi aktorral (szervezetek, vállalkozások, 

lakosság) folytatott kommunikáció alapos, tudatos stratégián alapul.   

Koncepció kialakítása hosszadalmas folyamat, a felsőbb szintről átvett prioritásokat 

tükrözi, egyes településeken azonban kiemelhetők saját ötletek, célkitűzések is.   

 

A helyzetfelmérés a településeken a helyi szereplőkkel, illetve a lakossággal kapcsolatos 

adatok kiértékelését jelenti, a települések a jogi környezet változásait éppúgy követik, mint 

a térség gazdasági lehetőségeit. Megjelenik az adatok gyűjtése, rendszerezése és 

10.3.2 Stratégiai szemlélet   
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rendelkezésre bocsátása a bevándorlással és annak hatásaival kapcsolatosan. Az eszközök 

kidolgozásánál 2013-ban még figyelembe vették az egyes városok társadalmi, gazdasági 

jellemzőit, lehetőségeit, igényeit, illetve a nagyobb városok egyes városrészeinek a 

problémáit is.  Az újabb koncepciók azonban már csak egyes, általánosan kiemelt 

kihívással foglalkoznak: menekültek beilleszkedése, gyermekek nyelvi fejlesztése, 

átképzések. A városok azonban többször, egyes települések évente értékelik az elsőként 

bevetett eszközök hatékonyságát, népszerűségét, az új lehetőségeket.  

A belső, az aktorokkal történt együttműködés is szerepet játszik a települések jórészénél. 

Mivel a célkitűzések és feladatok kidolgozásához nélkülözhetetlen a társadalmi részvétel, a 

tartomány az ott elők bevonásával dolgozták ki a koncepciókat.  

 

A városok 2014 előtt ezen felül városon belüli, az adott város problémáival, törekvéseivel 

foglalkozó „integrációs körök“ (Netzwerk für Integration) létrehozását szorgalmazták, 

melyeknek tagjai nem csupán a városvezetés és különböző szervezetek tagjaiból kerültek 

ki, de az ott élő lakosság, illetve ott működő intézmények köréből is. Ez 2017-re szintén 

elhalványodott.  

Egyes  önkormányzatok kétezer után tehát maguk is felfedezték, hogy a társadalom, más 

helyi önkormányzatok, civil és piaci szervezetek, a helyi elit  és vállalkozói kör 

együttműködésével segíteni tudnák, hogy a már itt élők intenzívebben járuljanak hozzá a 

helyi versenyképesség növeléséhez. Ide egyrészt a megfelelő képzettségű migránsok 

vonzásához, az innovatív környezet bővítéséhez, az átmeneti vagy szezonális tartózkodást 

támogató kapcsolódó eszközök tartoznak. Minden település nagy jelentőséget tulajdonít  

ma is azoknak a programoknak, melyek beszélgetésre adnak lehetőséget a különböző 

migrációs hátterű csoportoknak (helyiség biztosítása, programok szervezése).  

Célcsoportok 

A lakosság, és a többi szereplő (vállalatok, intézmények) véleményének, igényeinek 

ismeretének stratégiai jelentőségére azonban a kis települések esetében is csupán egy-két 

önkormányzat koncepciója mutat rá, noha e feladat kivitelezése nem feltétlenül az 

önkormányzatra hárul, hiszen léteznek a föderáció által támogatott kutatások is (GfK, 

Integrationsfonds).  

A dolgozat nem az aktuálpolitikai, illetve menekültügyi kérdésekre fókuszál, mégsem lehet 

figyelmen kívül hagyni a 2014 végétől intenzívvé váló vándorlási mozgalmakat. Ennek 

kommunikációja egyrészt a kormányok és az önkormányzatok stratégiáiban, 
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intézkedéseiben is megjelenik, hiszen az aktuális nehézségek a lakosságot és a gazdasági 

szereplőket is intenzíven foglalkoztatják. Másrészt ismételten változik a bevándorló 

csoportok összetétele, ezzel változik a gazdaság és a társadalom összetétele is, emiatt új 

kihívások és feladatok jelennek meg a politikában is. Így, kiegészítésként, azt is vizsgálom, 

vajon a politika 2014 után a koncepciókban azokra a rétegekre koncentrál-e, amelyek az 

adott településen vagy térségben túlsúlyban vannak: nagyságrendileg (például ázsiai 

vállalkozók, szerb/macedón/koszovói háztartások, magyar munkavállalók, menedékkérők, 

német átköltözők túlsúlya) vagy pedig hatásuk súlya (marginalizáció, társadalmi 

konfliktus, közkiadások) révén. Egyes települések a generációk bevonását tartják 

fontosnak:  itt az egyik eszközt a bevándorolt generációk összehozása illetve a generációk 

szerinti integrációja jelenti, azonban ez a bevándorlás irányításában is szerepet kap. 

Emellett, mint ahogy a nemzeti szintű kutatásban már említésre került, az 

érdekképviseletek (szakszervezetek, ágazati egyesülések), a humanitárius szervezetek 

(Caritas, Vöröskereszt), és a helyi párterők is hatással vannak a települési stratégia 

alakulására, az egyes programok összetételére és erőforráskészletére.  

 

A 2016 utáni vizsgálat legszembetűnőbb eredménye az, hogy a települések a migrációval 

kapcsolatos koncepciók és programok alapján ma már az ott élők, illetve az őslakosok 

folyamatos tájékoztatását és jólétük fenntartását szolgálják elsősorban. Míg tehát eddig 

migrációs hátterű lakosság jövedelmének növekedését, az újonnan érkezők lehetőségeit 

támogatták, az utóbbi években a helyiek jól-létének biztosítása a cél.  

Kommunikáció, tájékoztatás, információcsere 

Figyelemre méltó, hogy a települések nagy hangsúlyt fektetnek a helyzetelemzésre, az 

igények felmérésére, de saját ismereteik bővítésére is. Mind a lakosság, mind a gazdasági 

szereplők számára szervezett rendezvények, tájékoztatók, de a bevándorlók részére 

létrehozott integrációs irodák is a hatékonyság szellemében közös erővel, több település 

együttműködésében valósulnak meg. A közalkalmazottak, illetve a közszolgáltatásban 

dolgozók is tájékoztatókon, képzéseken vesznek részt, érzékennyé téve őket is az 

integrációs kihívások tekintetében.  További, együttműködésen alapuló megoldás a közös 

rendezvények szervezése (ahol a sokszínűség mellett a helyi értékek népszerűsítése is 

történik), illetve az integrációban részt vevő önkéntesek munkájának koordinálása. 
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Az információáramlás és a megfelelő kommunikáció támogatása a városvezetés által sokat 

segíthet a nyitottság, a kölcsönös megértés, az élhető környezet kialakításában. Ez az 

együttélés minden aspektusára vonatkozik. 

Problémákra megoldás ma már tájékoztatáson kívül nem szerepel.Az információk 

rendszerezése és átadása, azaz az üzenet fogadása azonban célcsoportonként változó lehet, 

erre azonban az önkormányzatok nem mindenhol dolgoztak ki modulokat. A nyomtatott és 

az online formában megjelent tájékoztató anyagok nem frissülnek gyakran, illetve az 

átlagos olvasóhoz szólnak (pedig mint az előző fejezetekben látható volt, a bevándorlók 

rétegei eltérő képzettséggel, tapasztalattal, képeségekkel rendelkeznek).  

A kommunikáció fejlesztése, ahogy egyes tartományi koncepciók ki is emelik, a 

tapasztalatcsere szervezése azt a célt szolgálja, hogy a település és a régió közössége 

jobban megismerje egymást és a lehetőségeket, erősödjön az integráció (nyelvtudás és 

kapcsolatteremtés), enyhüljenek a konfliktusok, illetve a térség is jobban ki tudja aknázni a 

meglévő humán erőforrás adta lehetőségeket.  

Költséghatékonyság és finanszírozás 

A települések  költséghatékony megoldásokat is találnak, azonban kiemelik, hogy a 

szegregáció visszaszorításában anyagi forrásokat is mozgósítani kell.  

 

 

35. ábra   A 2016-os települési költségvetések főbb kiadásai (%) * 

Forrás: saját kutatás  *) A vizsgált települések költségvetéseinek középértéke alapján 
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A települések az utóbbi években költségvetésük egy részét szociális juttatásokra, lakhatási 

támogatásokra és beruházásokra, a közoktatásra, a közigazgatás működtetésére, illetve az 

egészségügyre költötték (35. ábra)  

Wörgl és Schwaz azonban a nyelv fejlesztése mellett a társadalmi és munkaerőpiaci 

integrációs készséget igyekszik erősebben motiválni e programok keretében, több kisváros 

bekapcsolásával, előadók (rendőrség is) meghívásával. 2012 óta e két település koordinálja 

(és részben fedezi) ezeket a projekteket.  

 

A vizsgált önkormányzatok mindegyike azonban kiemeli a migrációs hátterű munkatársak 

foglalkoztatásának jelentőségét. A bevándorlók tapasztalata (és nem csupán nyelvtudása) 

sokat segít az önkormányzati feladatok ellátásában ott, ahol a migrációs hátterű lakosság 

aránya magasabb vagy etnikailag koncentrált. Ezen személyek foglalkoztatása az 

ügyfélszolgálati központokon kívül az egyes, stratégiailag fontos területeken is 

meghatározó (lakhatás, egészségügy, oktatás, szociális ellátás, vállalkozásfelügyelet). Az 

integrációs irodák nyitva tartási idején kívül néhány önkormányzat önkénteseket is 

foglalkoztat néhány órában, már régóta – vagy csak a nemzeti szint szorgalmazása révén . 

Egyes települések a civilek felől induló jó megoldások megvalósítására alapítványt  

hoztak létre.  

 

A feladatok elvégzése önkormányzati szinten nehezen oldható meg az önkormányzatok 

közötti kooepráció nélkül. A települések vizsgálata mentén a következő kooperációs 

formákat találni a dokumentumok és a honlapok alapján:  

A tartományokon belül, a településekre is jellemző a tudástranszfer mint informális 

megoldás. Az ad-hoc kooperációk mellett szervezett kapcsolattartást igényel. Hozzájárul a 

feladatok hatékony elvégzéséhez, az innovatív megoldások terjedéséhez. A gazdasági 

szférától eltérően itt a tudásátadás nem ütközik a versengésből adódó akadályokba, 

azonban a politikai célok és csatározások gátat szabhatnak az együttműködésnek.  

Különleges formája a tartományon túlmutató együttműködés, különösen Alsó-Ausztria és 

Burgenland önkormányzatainak esetében. Az együttműködések főszereplője a legtöbbször 

Bécs, mely sajátos helyzeténél fogva (lakosság száma, közigazgatási kompetenciák, 

gazdasági koncentráció stb.) rendszeres konferenciák, oktatások keretében adja át 

tapasztalatait (a tartományközi kooperációktól függetlenül) más önkormányzatok 

10.3.3 Együttműködések 
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munkatársai számára (például családjogi eljárások, vagy a bevándorlók integrációjával 

kapcsolatos eszköztár). 

A térhasználati egyezmények alapvetően ipari parkok, vagy akár csak inkubátorházak 

(open office) létrehozásáról szólna,  az egész térség versenyképességének dinamizáló 

hatása miatt - de konkrét intézkedést keveset találni a koncepciókban vagy az internetes 

kommunikációban. Azonban olyan megegyezések is szóba jönnek, melyek éppen azt a célt 

szolgálják, hogy a kijelölt területeken ne létesüljenek új vállalkozások a természeti vagy 

épített környezet megóvása miatt, mégha ezzel megoldható lenne a helyi migráns lakosság 

bevonása a munkaerőpiacra (például az amúgy is ipari túlsúlyú Waldviertel kistérség 

önkormányzatai közötti együttműködés keretein belül). 

 

Az ipari parkok létrehozásával vagy közös területhasználati meggondolásokkal ellentétben 

a szolgáltatások megszervezésének és végrehajtásának együttműködési gyakorlata 

gördülékenyebben megy a vizsgált önkormányzatok körül. Az integráltság tehát 

horizontálisan is megvalósul. Ide sorolhatók a közös közigazgatási szervek működtetése 

kis lakosságszámú önkormányzatok között (például az anyakönyvi ügyintézés területén), 

de egyes közszolgáltatásokat is közös erővel oldanak meg a települések (várostérségi 

közösségi közlekedés, társulás hulladékszállításra, közös tűzoltóság).  

Külön kiemelném a bevándorlók integrációjával kapcsolatos megoldások közös 

kivitelezését, amely 2014-ig még intenzíven fejlődött. Ide tartozik legfőképpen az önkéntes 

mentorok munkájának koordinálása (hasonlóan a védőnői vagy idősgondozói rendszerhez), 

vállalatok tájékoztatása, adatfelmérés, rendezvények vagy nyelvoktatás szervezése a 

településközi együttműködés keretein belül, közös erővel.  Ezek a tevékenységek az uniós, 

nemzeti és tartományi célokat követik, azonban saját szevezésben valósulnak meg, a 

finanszírozás is túlnyomó részt az önkormányzatokra hárul. 

Mind a lakosság, mind a gazdasági szereplők számára szervezett rendezvények, 

tájékoztatók, de a bevándorlók részére létrehozott integrációs irodák is a hatékonyság 

szellemében közös erővel, több település együttműködésében valósulnak meg. A 

közalkalmazottak, illetve a közszolgáltatásban dolgozók is tájékoztatókon, képzéseken 

vesznek részt, érzékennyé téve őket is az integrációs kihívások tekintetében.  További, 

együttműködésen alapuló megoldás a közös rendezvények szervezése (ahol a sokszínűség 

mellett a helyi értékek népszerűsítése is történik), illetve az integrációban részt vevő 

önkéntesek munkájának koordinálása. 
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Az önkormányzatok közötti informális együttműködések nem kötelezőek, ugyanakkor 

mind a magán-, mind a közjog előírásait figyelembe kell venniük a résztvevőknek az 

eljárások szabályos lefolytatása, a feladatok problémamentes megoldása végett. Ez a 

hétköznapi kapcsolattartás, információátadás (például hivatalból történő eljárásindítás 

esetén) mellett spontán kialakult közös megoldásokat is jelenthet (például közös 

helyszínhasználat rendezvényekre). Leggyakrabban azonban a rendszeres megbeszélések 

tartoznak ide,  az egyes főosztályok és az új menedzsment-eszközök (például CRM) 

felelősei részére (Experts Circle). Az informális együttműködésekre jellemző, hogy 

esetenként a bevándorláspolitika más szereplői, vállakozások, egyesületek, civil szerveztek 

is részt vesznek.  

 

A kisebb településeknél a kommunikációban találni példát megvalósult informális 

kooperációs eredményekre, a fővárosok  a kérdést már a koncepcióban és a fejlesztési 

tervekben is részletezikKiemelik, hogy az együttműködés az információ-áramlás, 

lehetőségek feltárása, valamint a jó kapcsolatok fenntartása célját szolgálja. 

Azonban a települési önkormányzatok a bevándorlással kapcsolatos feladatkörök 

teljesítése, valamint az Ausztriában az önkormányzatok helyi kooperációs készsége, 

valamint az egymás közötti együttműködések formái sem egyformák, mint ahogy a 

települések fejlődési törekvései is eltérő képet mutatnak.  

A formális együttműködések szerződésen alapulnak és kötelező érvényűek, jogszabályban 

előírt (pl. szociális ellátásokra) vagy szerződés szerint (az autonómia jegyében). Kiemelt 

prioritás az együttműködéssel kapcsolatban régen is és most is: lakókörnyezet és egymás 

mellett élés, nyelvtanulás mindenhol, ill. most már a mindenhol a munkaerő képzése, 

informálása. 

Azok a települések, melyek még semmilyen bevándorláspolitikai koncepcióval nem 

rendelkeznek, a dinamikusabb önkormányzatokkal való kooperáció hatására azok követői 

lesznek, és fokozatosan kiépítik saját célkitűzéseiket és eszköztárukat. Ennek jó példája 

Wörgl és a környező régiók aktivitása.  
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A hipotézisek vizsgálatához, a konklúziók levonásához az elméletek összevetése után egy 

háromszintű empirikus kutatás nyújtott alapot. A kutatás három fő kérdéskör mentén folyt, 

melyek vezérfonalként funkcionáltak a kutatás évei alatt (36. ábra). 

 

36. ábra   Az eredmények kidolgozásának dimenziói 

Forrás: saját szerkesztés 

A nemzeti bevándorláspolitika valamint az integrációs politika Ausztriában az évtizedek 

során a munkaerőpiaci stratégiák mentén horizontális politikává fejlődött. A 

munkaerőpiaci kereslet az évek folyamán formálódott, és ma Ausztriában is az ipari 

vendégmunkások helyett jól képzett, tapasztalt vagy speciális végzettséggel rendelkező 

szakemberekre van szükség, egyéb, diszkriminatív típusú hiányszakmák betöltése 

(fuvarozás, vendéglátás, egyes szolgáltatások, mezőgazdasági munkák) mellett. Az 5. 

időszak törvényei – a 2011-es nagy legalizálási akción és integrációs hajrán túl -  a már 

több éve itt élők védelmét, a családtagok letelepedését könnyítik meg, ugyanakkor az 

átmeneti tartózkodók itt tartását nem szorgalmazza (diákok, oktatók, kutatók, vezetők stb.). 

A jóléti ellátások korlátjainak fokozatos csökkentése azonban ahhoz vezetett, hogy a 

munkaerőpiacról kiszorult külföldi lakosság is itt marad, és ma is érkeznek még az 

Unióból is jövedelmi kilátások nélkül is. 

11 Az értekezés részeredményeinek összevetése, javaslatok 

11.1 A bevándorlás és a bevándorláspolitika keresztmetszete 
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Az osztrák bevándorláspolitika az évtizedek folyamán csupán megközelítőleg tudta a 

kitűzött célokat elérni: a bevándorlás folyamatait befolyásolni, a kihívásokat enyhíteni, 

illetve a lehetőségeket kiaknázni. Ausztria már a II. világháború után igyekezett a 

bevándorlás mértékét és összetételét gazdaságpolitikai szempontjai szerint befolyásolni, 

így a migrációs hatások regionálisan jelentkeztek. Ausztria az illegálisan érkezők vagy az 

országban maradók, valamint a menedéket kérők számának növekedésével nem tudott 

igazán mihez kezdeni.  A jóléti ellátások kiterjesztésével, illetve az 1993-as és a 2010-es 

nagy legalizálási akcióval próbálta a problematikát kezelni. A mai napig nem sikerült egy 

egyértelmű, stabil, de rugalmas bevándorláspolitikai alapstratégiát kialakítania, idértve a 

szervezeti és finanszírozási kérdéseket, de a szakpolitikák összehangoltságát is. A 

bevándorláspolitika kevésbé fókuszált a jövedelmi és társadalmi feszültségekre, hiszen a 

foglalkoztatáspolitika részterületének számított.  

 

A vizsgálat ezenfelül megállapította, hogy az osztrák bevándorláspolitikában (noha az 

1993 januári demonstráció, a Lichtermeer ma is számos tanulmányban említésre kerül) 

migrációpolitikai társadalmi konszenzusról, társadalmi nyomásról, a lakosság általi 

egyértelmű befolyásról nem beszélhetünk. Az állam föderális jellege, valamint a 

korporativizmusra való törekvés (az érdekképviseletek beleszólási hajlandósága és 

lehetősége) befolyásolja a jogalkotást. A népesség egyes rétegeinek (szocio-ökonómiai, 

etnikai, generációs, értékrendbeli különbségek) célkitűzései gyakran ellentmondásosak. 

Ezen csoportok értékrendszerét, elvárásait azonban a politikai erők és az egyes 

érdekképviseletek igyekeznek jól kiaknázni, ezzel törekvéseiket alátámasztani. A rövid 

távú vagy körkörös migráció, valamint a transznacionális életforma az egyik válasz a 

kihívásokra, mindkét országban vagy régióban. A kutatás alapján megállapítható, hogy 

Ausztria (sem nemzeti sem települési szinten) összességében (egy-két térségi kivétellel) 

nem támogatja ezen migrációs formákat. Ezen felül az uniós állampolgárok letelepedése 

még mindig nehézkes és feltételekhez kötött, hiszen az Unió jogalapja ezt a lehetőséget 

nyitva hagyja. Meglátásom szerint a transznacionális életmód vagy a körkörös migráció 

támogatása a tagállamokból érkezők életkörülményeit is javítaná, ami ismét az 

államháztartás költséghatékonyságához vezetne. Ahogy az elemzésekből kitűnt, az unióból 

érkező bevándorlók (az átlagokat tekintve) ugyanúgy diszkriminatív feltételek mellett 

kénytelenek dolgozni, vállalkozni stb., mint a 3. országból érkezők, ráadásul a 

támogatások (anyagi és nem anyagi) rendszerében sem az EU-s bevándorlók a 

kedvezményezettek.  
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Kutatásom során megerősítést nyert, hogy egy nemzet gazdasági és társadalmi fejlettségi 

állapotát a migrációs tartalmak olyan mértékben járják át, hogy a tényezők feltárása és az 

összefüggések felismerése többdimenziós megközelítést kíván, a főkomponensek kiszűrése 

és értelmezése éppen a téma komplexitásának köszönhető. E tényezők és szempontok 

kiértékelése alapot nyújthat bevándorláspolitikai célkitűzések és feladatok kijelöléséhez. 

 

A kutatások vagy a politika öregedő társadalom és a népességfogyás által felvetődő 

kérdésekre gyakran a migráció jelenségét emelik ki mint megoldást. Az Európai Unió már 

a Lisszaboni Stratégiában is megfogalmazta a demográfiai kihívásokhoz kapcsolódó 

prioritásokat. A kérdéskör azonban nem konfliktusmentes, számos további feladat elé 

állítja a befogadó társadalmat (37. ábra). A nem célorientált integrációs törekvések 

következményei több kihívást is okoznak. Ez  különösen igaz hosszú távú vagy végleges 

letelepedés esetén. 

  

37. ábra   Demográfiai kihívások vs. bevándorlás   

Forrás: saját szerkesztés 
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alakulásában és azok megítélésében. A bevándorlás és az életminőség összefüggései olyan 

területeken nyilvánulnak meg leginkább, mint a társadalom egészsége, az élhető 

lakóterület és élettér fenntarthatósága, nevelés és közoktatás, a család szerepe, nők 

helyzete. Kritikus pontként azonban még mindig a demográfiai egyensúlytalanságot kell 

kiemelni. Az integrációval együtt jár a születések számának csökkenése, az egyedül élők 

száma, a család fogalmának szürkülése (ápolás, támogatás, nevelés), idős és ápolásra 

szoruló családtagok bevándorlása. A fiskális kihívások a tőketényezők fejlesztésétől 

vonnak el forrásokat.  

Megállapítást nyert, hogy ezek a tényezők a politikai, jogi és társadalmi kérdésekben is az 

első helyeken szerepelnek, így ezek kiértékelése jelentős alapot nyújthat gazdasági vagy 

társadalmi célkitűzések és feladatok kijelöléséhez.  

 

A fenti következtetéseket a tér szerepének figyelembevételével egy újabb feladathoz érünk, 

a bevándorlás regionális és települési szintű kihívásaihoz, illetve azok kezelésének 

problematikájához.  

Mivel a migráció irányítása az intézmények szerepétől, a regionális tudomány tételeitől, de 

a fejlődés egyes faktorainak alakulásától is függ, Williamson elmélete a növekedés és 

fejlődés időtávtól függő befolyásolhatóságáról e kérdéskörben is alkalmazható. Williamson 

(2000) az időtávot alapul véve az intézményrendszer, az egyes közgazdasági irányzatok 

érvényességét mutatta be társadalmi kontextusban, mely kiemeli a kormányzati szintek 

szerepét is  (19. táblázat). 

  

11.2 A bevándorlás szubnacionális vetülete 
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19. táblázat   Williamson időtáv-elméletének szerepe  

Szint Időtáv Intézményi háttér Irányzatok Migrációs kihívás 

regionális, 

helyi 
rövid táv 

erőforrás-allokáció 

és foglalkoztatás 

neoklasszikus 

közgazdaságtan 

üzleti szféra, 

munkaerőpiac, ad-

hoc megoldások 

regionális, 

helyi 
középtáv 

kormányzás 1-10 

évre 

tranzakciós költségek 

gazdaságtana 

gazdaságon kívüli, 

de regionális 

megoldások 

nemzeti 
hosszú  

táv 1 

intézményi 

környezet, 

szabályok 10-100 

évre 

politikai, intézményi 

közgazdaságtan 

politikai és jogi 

környezet változásai 

nemzeti 
hosszú  

táv 2 

beágyazódás, 

hagyományok 100 

év  

társadalomtudomány 

társadalmi 

szerkezet  

változásai 

Forrás: saját szerkesztés Williamson (2000) és Lengyel (2010) alapján 

 

A kutatás során azt is vizsgáltam, hogy az egyes országokból elvándorló családok múltja 

(tradíciók, általános jellemzők, gazdasági-politikai beidegződések) mennyire determinálja 

jövőjüket, a kivándorlási okok és célok (push és pull tényezők) befolyásolják-e az új élet 

minőségét, ugyanakkor szintén fontos kérdéskör, hogy az integráció a fogadó országtól 

függ-e vagy a bevándorlók attitűdjétől is.  

A többváltozós statisztikai vizsgálaton alapuló kiértékelés rámutatott, hogy az egyén 

vándorlásának mozgatórugója, környezete, a magával hozott adottságok (versenyképességi 

potenciál) hatással van a  térség versenyképességre. A bevándorlók lehetőségei a 

célországban (életszínvonal, foglalkoztatottság, integráció) és az anyaország társadalmi-

gazdasági fejlettsége és értékrendje szoros összefüggésben állnak egymással.  

 

Települési szinten a bevándorláspolitikai kérdések más hangsúlyt kapnak, noha a felsőbb 

szintű stratégiák meghatározzák a fő irányvonalat. Ez különösen igaz válsághelyzetekben 

(gazdasági kihívások, menekültügyi kihívások, politikai csatározások). A migráció által 

változik bizonyos mértékben a település társadalmi és gazdasági szerkezete, a 

klasszikusnak számító munkaerőpiaci kérdések mellett marginalizációs problémák, 

társadalmi feszültségek, közigazgatási többletfeladatok is felmerülnek. 

A regionális és helyi bevándorláspolitika kihívásainak és feladatainak feltárásban 

nyújtottak segítséget a mélyinterjúk eredményei is. Megerősítést nyert, hogy két témakör 

kritikus: az együttélés, a kulturális és értékrendbeli kérdések, valamint a munkaerőpiac 

viszonylatai. Az okok közül kiemelték a népesség etnikai összetételét, különösen, ha egyes 

bevándorló csoportok túlsúlyban vannak. A térségi politika információs és koordinációs 
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szerepét nevezték meg ismét megoldásként. Helyi feladatként várják el a német nyelv 

oktatásának rugalmasabb és hatékonyabb rendszerét, másrészt a fiatalok, gyermekek 

támogatását, mentorálását, a családok támogatását, a hosszú távú hatások miatt.  

A bevándorlás hatásai tehát regionális és települési szinten is kérdéseket vetnek fel. A 

bevándorlás területi, lokális dimenziói a kutatás mentén a következőkben nyilvánulnak  

meg: (20. táblázat). 

20. táblázat.   A lokális dimenzió a bevándorláspolitikában 

 a bevándorlók jellemzően városokba, nagyobb településekre költöznek 

 a városfejlődési tendenciáknak megfelelően azonban az agglomerációban is egyre 

nagyobb számban élnek  

 a helyi lakosság több szempontból heterogén  

 a térbeli koncentráció miatt egy-egy bevándorló réteg magas arányban van jelen a 

régióban 

 eltérő egyéni inputok, lehetőségek és célok a jólét kérdésében  

 eltérő egyéni igények és lehetőségek a jól-lét kérdéseiben 

 helyi szegregációs jellemzők (térbeli, szociális, kulturális, munkaerőpiaci) 

 térségi munkaerőpiaci kínálat és kereslet változik 

 innovációs környezet is változik  

 helyi (köz)szolgáltatások és intézmények új feladatai 

 közigazgatás átszervezése 

 lakhatás költségei, körülményei 

 társadalmi konfliktusok, értékrendek és szokások ütközése 

 nevelő- és közoktatási intézmények új feladatai 

 migráció aktorainak (bevándorló, lakosság, intézmények, egyházak, vállalkozók, 

egyetemek, stb.) csoportja, illetve célrendszere heterogén 

 korlátos helyi erőforrás – különösen pénzügyi 

 korlátozó jogi feltételrendszer  

 térségfejlesztési (horizontális) vagy szakpolitikai (vertikális) érdekkülönbségek  

 kommunikációs (nyelvi, kulturális) nehézségek 

 ezen szempontok adaptálása a fejlesztési célokba 

Forrás: saját kutatás 
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A migráció szabályozásának elsődleges célja, hogy hatékonyan reagáljon a ki- és beutazás 

aktuális helyzetére, egyben legyen alkalmas az emberi vándorlás tendenciáinak 

befolyásolására. A szabályozás azonban történhet indirekt módon is. A jogszabályok 

mellett az egyes szervek és intézmények munkastílusa, de a politika kommunikációs 

stratégiája is befolyásolja a migrációs és integrációs folyamatot. 

A migráció menedzselése, illetve a bevándorlók befogadása nem csupán állami feladat. 

Rámutattam, hogy preventív módszereket az állam alkalmaz, a kuratív eszköztár a 

tartományokra és különösen a városokra jellemző. Ugyanakkor a migrációs kihívásokra 

adott válaszok mellett az vándorlási folyamatokból származó előnyök  kiaknázása, ezen 

tényezők dinamizálása is fontos feladat. A kutatás alapján megállapítást nyert, hogy a 

törekvések, intézkedések és eszközök a politika több szintjét is érintik. Ausztria 

közigazgatásának struktúrája teszi lehetővé, hogy a kompetenciaszintek az állami feladatok 

mentén határozzák meg a tartományok és így a települések bevándorláspolitikáját, 

valamint a stratégiai lehetőségeket – a települések azonban kialakíthatják saját 

bevándorlási és integrációs politikájukat, a helyi versenyképességi célok függvényében. 

Ugyanakkor még Ausztriában is hiányzik és indokolt lenne egy középtávú, több 

forgatókönyvön alapuló egységes alapkoncepció, melyet a helyi közigazgatás 

vezérfonalként hívhat elő koncepciója ki- és átdolgozásakor, a környezetben történő 

változás esetén.  

 

Ha az önkormányzat bevándorláspolitikai kérdésekben az integráltság tényét tudomásul 

veszi és ezt kiaknázni igyekszik, akkor bevándorláspolitikai koncepciója és eszköztára 

támogatni tudja fejlesztési célkitűzéseit. A megkérdezettek is fontosnak tartják  az 

információáramlást és a felkészültséget, ennek révén ma már hatékonyabb az ügyintézés. 

Nagyrészük a térségben észlelhető további pozitív, motiváló változásokról is beszámolt, itt 

már azonban a tartományok intenzív koordinációs funkcióját emelték ki. Ezen túlmenően 

azonban, innovatívnak, nyitottnak nem csupán a tartományi kormányt tartották, hanem 

vállalkozásokat, egyes felsőoktatási intézményeket, a civil szervezeteket is. Ezt a sikeres 

vállalkozások és együttműködések bázisaként is kiemelte néhány válaszadó. Hátrányokkal 

járó változásnak tekintették a  település fokozott igényeit, illetve az anyagi támogatások 

bonyolult feltételrendszerét és a támogatásra jogosultak gyorsan bővülő körét, azaz a 

bevándorlók számának növekedését.  

11.3 A többszintű kormányzás megjelenése, tanulságai 
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A bevándorláspolitikához kapcsolódó jogi háttértől elvonatkoztatva, a tartományok 

integrációs koncepcióiban és fejlesztési tervek vonatkozó fejezeteiben nem mutatnak 

egységes képet, noha utolérhetők a közös prioritások is. Stratégiai gondolkodást feltételez 

a  regionális kooperáció és információáramlás ösztönzése, a közigazgatási képzések és 

átszervezések, vagy a foglalkoztatás motiválása, illetve az ipari/üzleti környezet vonzóvá 

tétele.  A tartományok a stratégiák és koncepciók szerint igyekeznek ezen felül minden 

szereplővel kapcsolatot tartani, az információáramlást vertikálisan és horizontálisan is 

biztosítani, közös megoldásokon gondolkodni. A formális és informális horizontális 

kooperációk költséghatékonyságot is biztosíthatnak. 

 

Ausztriában települési önkormányzatok kompetenciái, kötelező feladatai közé nem tartozik 

a bevándorláspolitika. A szubnacionális szintű bevándorláspolitikai feladatok 

felismerésében, illetve a kapcsolódó hatalmi döntésekben szerepet játszik a többszintű 

kormányzás minősége és az autonómia szintje is.  

A bevándorlással jelentkező kihívások enyhítése, a lehetőségek kiaknázása szempontjából, 

valamint részben a vándorlási folyamatok irányítása céljából a helyi területi politikának a 

következőkre kell figyelnie az általános bevándorlási folyamatok, hatások folyamatos 

felmérése, a régióhoz vagy településhez kapcsolható migrációs forgatókönyvek elkészítése 

(módosítása) céljából: 

 saját helyi bevándorláspolitikai és integrációs koncepció kialakítása az érintett 

szereplők bevonásával (vállalkozások, iskolák, szervezetek, helyi lakosság stb.), 

külső szakértő segítségével, annak alapelvként vagy vezérfonalként történő  

alkalmazása  

 a régi és az újonnan érkező bevándorlók hátterének, céljainak, lehetőségeinek 

figyelembevételével célcsoportok kialakítása (teljes lefedettséggel), és ennek 

megfelelően a település és térség jellemzőire szabott bevándorláspolitikai eszköztár 

kialakítása (felülvizsgálata) 

 a szereplők és a célcsoportok folyamatos bevonása, a kommunikáció fejlesztése 

 a migrációs hatásokat és a folyamatok alakulása tekintetében is intenzív, összetett 

vertikális és horizontális politikai és közigazgatási kooperáció felépítése (erősítése) 

 a migrációs elemek (lehetőségek, kihívások, célok) beépítése a helyi fejlesztési 

tervekbe 
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 a bevándorláspolitika és az integrációs feladatok átfogó jellegének hangsúlyozása, 

figyelembevétele erőforrásgazdálkodás és forráselosztás folyamán 

 a fejlesztési célokat hátrányosan befolyásoló, teljesen homogén városrészek 

szakaszos átalakítása, illetve már a kialakulásának elkerülése, a lakáspolitika,  

intézményi és infrastrukturális fejlesztés segítségével, a térhasználat átgondolásával 

 a települési önkormányzat koordinációs és információs szerepének felvállalása, 

kiaknázása, fejlesztése (vertikális és horizontális vetületben) 

 

A szakirodalmak szerint hazánk regionális központjai és megyeszékhelyei  kevésbé tudják 

összefogni és dinamizálni térségüket, amit a nagyvárosok városok hiányával (3-500 ezer 

fős népesség) magyaráznak. Ausztriában a tartományi fővárosokon kívül (és ezek 

lélekszáma sem éri el a háromszázezret) nem beszélhetünk nagyvárosokról. A városok 

túlnyomó részt 10-25 ezer fős lakosságnak adnak otthont. A kisvárosok száma szintén 

magas, és a kutatás alapján kijelenthetjük, hogy Ausztria berendezkedése ezeket a 

városokat, de a városi státusz nélküli településeket is önállóságra és stratégiai szemléletre 

tanította, hiszen jellemző:  

 erősen decentralizált közigazgatás  

 centralizált, félig-centralizált stratégiai területek és recentralizáló törekvések 

 hagyományokkal rendelkező önkormányzatiság. 
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A kutatási kérdések megválaszolásában, a hipotézisek kiértékelésében a tudományos háttér 

vizsgálatának eredményei ugyanúgy segítségemre voltak, mint az empirikus kutatás 

részeredményei, azok kiértékelése és összevetése. Kutatási kérdéseimet a kutatás céljainak 

megfelelően fogalmaztam meg, mind tartalmi, mind módszertani szempontból igyekeztem 

új vagy komplementer eredményekkel szolgálni.   

A következő négy hipotézis fogalmaztam meg értekezésem elején: 

 

 

H1: Az Európai Uniós törekvések és a tudomány aktuális eredményei ellenére az 

osztrák föderációs bevándorláspolitikában a mai napig a világrendszer-elmélet 

tükröződik vissza.  

 

H2: A többszintű kormányzás mentén megvalósuló, integrált szemléletű 

bevándorlás-politika kellő felkészültséget biztosít a vándorlási folyamatok 

irányításában és a hatások kezelésében. 

 

H3: A regionális szint  koordináló szerepével jelentős mértékben hozzájárul a 

települési szintű bevándorláspolitika kialakításához, hatékonyságának 

növeléséhez. 

 

H4: A migrációs háttérrel rendelkező népesség összetétele és a területi 

versenyképesség alakulása között kimutatható összefüggés van, ennek 

következményeként Ausztriában a mai települési szintű bevándorláspolitika 

struktúrájában erősen differenciált. 

  

  

12 A kutatás tézisei, új és újszerű eredményei 

12.1 A hipotézisek kiértékelése 
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A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a hipotézisekhez kapcsolódó fő 

irodalmakat, módszertant és a tézisek értékelését (21. táblázat): 

21. táblázat   A hipotézisek kiértékelésének áttekintése 

Hipotézis Fontosabb irodalmak Empirikus kutatás Értékelés 

H1 

Wallerstein (1983), Sassen 

(2001), Wickramasekara 

(2014), Faist (2000), EU 

közleményei és jogforrásai 

történelmi áttekintés, 

dokumentumelemzés, 

statisztikai elemzés 

elfogadom 

T1a és T1b 

H2 

Somlyódiné Pfeil (2008), 

Lengyel (2010), Matschek 

- Wirth (2011), az EU 

közleményei és jogforrásai 

dokumentumelemzés, 

mélyinterjú, statisztikai 

adatok elemzése 

elfogadom 

T2 

H3 

Williamson (2000), 

Lengyel (2010), Kurekova 

(2011), az EU 

közleményei és jogforrásai 

dokumentumelemzés, 

mélyinterjú, statisztikai 

adatok elemzése 

elfogadom 

T3 

H4 

Gott–Johnson (2000), 

Collier (2013), Collier 

(2014), Tóth (1997) 

faktorelemzés, 

dokumentumelemzés, 

mélyinterjú 

részben 

fogadom el 

T4 

Forrás: saját összeállítás 

 

 

H1: 

Az Európai Uniós törekvések és a tudomány aktuális eredményei ellenére az osztrák 

föderációs bevándorláspolitikában a mai napig a világrendszer-elmélet  

tükröződik vissza.  

 

Wallerstein (1983) világrendszer-elmélete a migráció tekintetében kimondja, hogy a 

világgazdaság alakulása hozza létre a képzetlen és a magas iskolázottságú mobil 

népességet. Ők azok, akik diszkriminativ feltételek mellett is hajlandóak dolgozni, helyük 

rögzül a munkaerőpiacon, a hazai lakosság pedig ezekben a pozíciókban nem hajlandó 

dolgozni. Így nő a jóléti állam kiadása és feladatai. A nemzetközi mozgást a centrum 

országok vagy a globális városok erősítik működésükből kifolyólag (Sassen 2001). A 

2015-ös Európai Migrációs Stratégia egyik pillére már a legális bevándorlás irányításának 

és a kihívások kezelésének modernizálása. Az integrációs politikák fejlesztése mellett 

közleményeiben a szelekciós stratégiát, valamint a rövidtávú bevándorlást szorgalmazza. A 
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Bizottság először egy 2007-es közleményében hívja fel kifejezetten a tagországok 

figyelmét e vándorlási forma szabályozásának szükségességére.  

A kutatás során feltártam, hogy Ausztria már a II. világháború után igyekezett a 

bevándorlás mértékét és összetételét gazdaságpolitikai szempontjai szerint befolyásolni, 

társadalmilag és gazdaságilag gyökértelen réteget vonzani az országba. Így a migrációs 

hatások regionálisan jelentkeztek. Megtartotta azóta is a keresletet a képzetlen munkaerő 

iránt, migránsok számára determinált munkahelyeket rögzített, ezzel egyidejűleg magasan 

képzett munkaerő áramlik az országba, túlnyomó részük azonban alulfizetett és túlképzett.  

A jóléti ellátások kiterjesztésével, illetve az 1993-as és a 2010-es nagy legalizálási akcióval 

próbálta a nem hatékony szelektív politika problematikáját kezelni. Ugyanakkor a legálisan 

érkezők számát és összetételét 1992 óta próbálja korlátozni, de az uniós állampolgárok is 

szigorú feltételrendszerrel találják szemben magukat. A politikai pártok, de különösen a 

szakszervezetek mindenképpen korlátozni akarták a 2004 után csatlakozó tagállamokból 

érkezők lehetőségeit, különösen a munkaerőpiacon, ezen országok diszkriminatív 

megkülönböztetését ma is érezzük, nem csupán a végzettségek nehézkes elismerésében, de  

például a szociális biztonság kérdésében is.  

 

A tartományi és a települési szintek is a végleges letelepedésre fókuszálnak, a 

transznacionális életmódot gyakorlata pedig adminisztratív nehézségekbe ütközik. A 

kutatás minden szakaszában megállapítottam, hogy a költséghatékony, rugalmas migrációs 

formák, mint a rövid távú és körkörös migráció, illetve a transznacionális lehetőségek tehát 

nem élvezik az osztrák rendszer támogatását. Teszi ezt annak ellenére, az integrációs 

költségek (transzfereken kívül szervezeti, működési költségek is) csökkennének, a 

magasan képzett munkaerő pedig az innovációs miliő fejlődését biztosítja 

(Wickramasekara 2014). A küldő és a fogadó ország is jelentős kapcsolati tőkéhez jutnak. 

Ennek az elméletnek mond ellent az a gyakorlat, mely a kizárólagos állampolgárságra 

helyezi a hangsúlyt, annak megszerzését is szigorú feltételekhez kötve. Ezzel a 

transznacionalizáció jogi, politikai, valamint szociokulturális megvalósulását korlátozza 

(Patay 2016). Az ideiglenes migráció, valamint a transznacionális életforma tehát a 

szereplők előnyére válhat, a végleges elszakadással ellentétben (Haindorfer 2013), ami a 

világrendszer-szemléletre nem jellemző (Schöhl 2010). Így a migráció nem végleges 

döntés már, hanem többféle oldalról, könnyebben befolyásolható állapot (Váradi et al. 

2013). Hazánk számára a körkörös migráció és a transzancionális életmód támogatása 

jelentős lépést jelentene, különösen napjaink elvándorlási problémái miatt.  
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A bevándorlás regionális szervezésére kétféle forgatókönyvet, illetve ezek kombinációját 

tudom elképzelni: 

1) A regionális versenyképesség növelése az alacsony és középfokú végzettségű 

népesség, és a munkaerőpiacon kívüli népesség bevonásával és a regionális nemzetközi 

mobilitás fokozásával. Ez intenzív integrációs intézkedéseket igényel, ideértve a nők 

bevonását a munkaerőpiacra, de a fiatalok felzárkóztatását is. Másrészt további, 

adaptálható szakmai tapasztalattal rendelkező réteg vonzása lenne szükséges elsősorban a 

határ menti régiók felé.  

2)  Az innovációs környezet újbóli dinamizálása, a szükséges tudás kiaknázása: a 

magasan képzett, nemzetközi tapasztalatokkal bíró migráns réteg megtartása és vonzása. 

Az ideiglenes tartózkodás támogatása szükséges. Emellett a regionális lehetőségek a 

szakmailag specializált, nem felsőfokú végzettségű réteg számára is enyhítenének a 

migráció negatív hatásain. A térségi innovációs és üzleti miliő továbbfejlesztése, illetve a 

mobilitás támogatása szintén a körkörös vándorlást serkentené. Ez a migrációs folyamat 

Európára jellemző, tehát a kulturális konfliktusok kialakulása minimális. 

A hipotézis irányvonala mentén további vizsgálatok folytatását tudom elképzelni Ausztria 

jövőbeni migrációpolitikáját illetően, különösen az innovációs környezet újragondolásával 

és a szomszédos régiók tudatosabb bevonásával kapcsolatosan. 

 

A hipotézist a tudományos háttér összevetése és az empirikus kutatás eredményei alapján 

elfogadom, azonban összetettsége folytán két tézisre bontva (T1-A és T1-B) tudom csak 

igazoltnak tekinteni:  

 Tézis 1-A 

Az osztrák nemzeti bevándorláspolitikában a mai napig a világrendszer-

elmélet tükröződik vissza.  

 

 Tézis 1-B 

Az Európai Unió és a mai migrációkutatás által hangsúlyozott, előnyösnek 

megítélt migrációs jelenségek: körkörös migráció és ideiglenes letelepedés, 

valamint a transznacionális életmód Ausztriában ma még a kormányzás 

minden szintjén korlátos, támogatottsága gyenge.  
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H2: 

A többszintű kormányzás mentén megvalósuló, integrált szemléletű 

bevándorláspolitika kellő felkészültséget biztosít a vándorlási folyamatok 

irányításában és a hatások kezelésében.  

 

Az Európai Bizottság már a 2020-as stratégiával kapcsolatban is a legális migráció 

hatásainak kiaknázását szorgalmazza. Nem csupán a nemzeti politikák harmonizációját 

emeli ki, hanem az egyes szubnacionális szintek felelősségére is számít. A helyi 

önkormányzatok között sajátos verseny folyik: a beruházókért, a források megszerzéséért, 

a lakosság megtartásáért. Egyre több feladat is hárul ezekre a szintekre, hiszen a 

demográfiai változások, a társadalmi rétegződés, napjaink konfliktusai is új megoldásokat 

kívánnak. A lakosság elvárásai is változnak. Másrészt a globális folyamatok hatására a 

regionális és helyi értékek és megoldások jelentősége megnőtt (Lengyel 2010). A 

decentralizáció, a feladatok és források allokálása a régiók és települések horizontális 

integrációját vonja maga után a vertikális integráció mellett, ez a gazdasági szereplőkkel és 

a nonprofit szektorral való kooperációk kialakulásának is kedvezett (Somlyódiné Pfeil 

2008). Az újbóli centralizáció szintén növeli a hatékonyságot, amennyiben ennek 

függvényében egyensúly alakul ki a törekvések és az eszközrendszer, és a különböző 

szintű és szakpolitikai célok között.  

Dolgozatomban a stratégiák megítélésével kapcsolatban újfajta módszerként a 

bevándorláspolitikák többdimenziójú vizsgálata történt meg, így időben, térben 

(vertikálisan és horizontálisan) és a szakpolitikák mentén. Értekezésem rámutat, hogy a 

lakosság állampolgárság vagy származási ország szerinti összetétele koncentrációs 

jelenséget mutat. Az egyes diaszpórák nagysága és az új bevándorlócsoportok megjelenése 

a régiók összlakosságának összetételét, átlagéletkorát, iskolázottságát, értékrendbeli 

homogenitását is képes formálni. A statisztikai vizsgálaton alapuló kiértékelés azt is 

igazolta, hogy az egyén vándorlásának mozgatórugója, a magával hozott adottságok 

hatással vannak a területi versenyképességre. A kutatás során megállapítást nyert, hogy a 

munkaerőpiaci kérdések mellett marginalizációs problémák, társadalmi feszültségek, 

közigazgatási többletfeladatok is felmerülnek. Az interregionális együttműködésekben, de 

a határ menti transznacionális életmód szempontjából is nagy szerepet játszik a migráció és 

a migráció kezelésének színvonala, tervezhetősége. Ugyanakkor a vándorlási 
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folyamatokból származó előnyök kiaknázása (szakemberek vonzása, tercier szektor 

fellendítése) is fontos feladat. 

A mélyinterjúk során megkérdezettek szerint a helyi vagy regionális kormányzásnak mind 

a további bevándorlás visszaszorításában, mind az itt élők támogatásában részt kell 

venniük. A föderáció felé történő lobbizás folyamán és a kooperációk elősegítésére a 

második szintnek lenne fontos szerepe. Az elsőként megjelenő koncepciók az 

információáramlás javítását, illetve az együttműködést szorgalmazták. A migráció 

menedzselése, illetve a bevándorlók befogadása tehát nem csupán központi és nem csupán 

egyszeri feladat. A történelmi visszatekintés és a települési szintű vizsgálat azonban nem 

várt eredményt hozott, hiszen ez a közvetítő-koordináló szerep nem feltétlenül a 

tartományi fővárosok kiváltsága. A döntéshozatali és végrehajtási rendszer 

figyelembevétele mellett, egy kisváros is átveheti ezt a funkciót, de legalább is 

támogathatja a regionális központok (megyeszékhelyek) munkáját.  

Magyarország számára a hipotézisvizsgálat egyrészt a bevándorláspolitika fejlesztésének 

szempontjait tudja szélesíteni, másrészt a kutatásokhoz kívánt adalékot nyújtani. Olyan 

vizsgálatok lefolytatását javasoljuk, mely a megyei vagy települési kormányzás 

felkészültségét és lehetőségeit tárja fel a nemzeti migrációpolitikán belül. 

 

A hipotézist a tudományos háttér összevetése és az empirikus kutatás eredményei alapján 

igazoltnak és elfogadottnak értékelem, mely alapján az értekezés második tézise a 

következő: 

 Tézis 2 

A többszintű kormányzás mentén megvalósuló, integrált szemléletű 

bevándorláspolitika kellő felkészültséget biztosít a vándorlási folyamatok 

irányításában és a hatások kezelésében. 

 

 

 

H3: 

A regionális szint  koordináló szerepével jelentős mértékben hozzájárul a települési 

szintű bevándorláspolitika kialakításához, hatékonyságának növeléséhez. 

 

Willamson (2000) az időtávot alapul véve az intézményrendszer, az egyes közgazdasági 

irányzatok érvényességét mutatta be társadalmi kontextusban. Ebből kiindulva a rövid és 
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közép távú intézkedések is, a neoklasszikus közgazdaságtan és a tranzakciós költségek 

gazdaságtana (Lengyel 2010) mentén a regionális szinteket érintik erősebben. Az állami 

szint alatti regionális (tartományi, megyei) és helyi hatalmak szerepe a decentralizáció elve 

mentén egyre nagyobb jelentőséggel bír, noha a modernizációs folyamatok más utat jártak 

be Nyugat-Európában, mint a volt szocialista országokban (Csink 2014). Ugyanakkor 

Nyugat-Európában ismét egyre nagyobb jelentőséget kap a centralizált forrásallokáció és a 

kontroll-tevékenység a minőség és kiszámíthatóság tükrében, ami az jelenti, hogy a 

regionális szint szerepe erősödik  (Laegreid, Randma-Liiv, Rykkja, Sarapuu 2016).  

Kutatásunk alapján a tartományok integrációs koncepcióiban és fejlesztési tervek 

vonatkozó fejezeteiben nem mutatnak egységes képet, noha utolérhetők a közös prioritások 

is. Stratégiai gondolkodást feltételez a  regionális kooperáció és információáramlás 

ösztönzése, a közigazgatási képzések és átszervezések, vagy a foglalkoztatás motiválása, 

illetve az ipari/üzleti környezet vonzóvá tétele.  A tartományok igyekeznek ezen felül 

minden szereplővel (helyi lakosok, munkaadók, vállalkozók, intézmények, egyházak, 

önkéntesek) kapcsolatot tartani, az információáramlást vertikálisan és horizontálisan is 

biztosítani, közös megoldásokon gondolkodni. A formális és informális horizontális 

kooperációk költséghatékonyságot is biztosíthatnak. A települési önkormányzatok 

kompetenciái, kötelező feladatai közé nem tartozik a bevándorláspolitika. Koncepcióik, 

intézkedéseik köre, a dokumentumelemzések alapján, kevés kivétellel, de a fenti 

törekvéseket tükrözi, nem rugalmas, és nem tartalmaz stratégiai elemeket. A sikeres 

települési koncepciók mögött a tartomány szerepe mutatkozik meg a kutatás alapján. A 

szubnacionális szintű bevándorláspolitikai feladatok felismerésében, illetve a kapcsolódó 

hatalmi döntésekben szerepet játszik a többszintű kormányzás minősége.  

Az interjúk során a megkérdezettek a térségi politika információs és koordinációs szerepét 

nevezték meg megoldásként, egyrészt az állam felé, másrészt a települések és a többi aktor 

irányába. Elvárásként merült fel például a német nyelv oktatásának hatékonyabb rendszere, 

a fiatalok mentorálását, a migrációs hátterű vállalkozók lehetőségei a térségi 

fejlesztéseknél  – ezekhez a regionális szint koordinációja motivációja szükséges. 

A hipotézis hátterében álló vizsgálat a magyar bevándorláspolitika részére a felsőfokú 

központ vagy második szint szerepét és felelősségét is alátámasztja, noha a közigazgatási 

rendszer Ausztriától eltérő.  

További, a második szint tapasztalatait összegző komparatív jellegű vizsgálatok elvégzését 

javasoljuk, elsősorban Közép-Európa viszonylatában. 
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A hipotézist a tudományos háttér összevetése és az empirikus kutatás eredményei alapján 

igazoltnak és elfogadottnak értékelem, mely alapján az értekezés harmadik tézise a 

következő: 

 Tézis 3  

A regionális szint  koordináló szerepével jelentős mértékben hozzájárul a 

települési szintű bevándorláspolitika kialakításához és hatékonyságának 

növeléséhez. 

 

 

 

H4:  

A migrációs háttérrel rendelkező népesség összetétele és a területi versenyképesség 

alakulása között kimutatható összefüggés van, ennek következményeként Ausztriában 

a mai települési szintű bevándorláspolitika struktúrájában erősen differenciált. 

  

Kutatásom egyik célja volt annak bizonyítása, hogy a bevándorlás hatásai pozitív és 

negatív oldalról is megmutatják magukat, illetve, hogy ezek értékelése az adott dimenzió 

függvényében változhat.  Collier (2013) tétele szerint a migrációt kiváltó okok, illetve a 

migrációt kísérő politikai, fiskális, kulturális környezeti elemek jelentőséggel bírnak az 

egyén és a befogadó társadalom számára egyaránt. A bevándorlók magukkal hozzák 

tapasztalatikat, társadalmi helyzetüket, de a származási országra jellemző kultúrát és 

értékrendet is. A többváltozós statisztikai vizsgálaton alapuló kiértékelés rámutatott, hogy 

az egyén vándorlásának mozgatórugója, környezete, a magával hozott adottságok hatással 

vannak a területi versenyképesség elemeinek változására, mint a humán tőke vagy az 

innovációs környezet. Kimutattam, hogy Collier ezen elmélete statisztikai elemzés 

segítségével (Backhaus et al. 2005) is bizonyítható. Ezen felül megfogalmaztam, hogy 

ebben a bevándorló letelepedési célja és az ezzel összefüggésben álló jogi státusza is 

meghatározó.  

A kutatás rámutatott a migráns népesség koncentrálódására: egyrészt területileg (30 

településen él a migránsok 50%-a), másrészt etnikai koncentráció is kirajzolódik 

régiónként, de akár településen belül is. Az eredményeket a mélyinterjúk is megerősítették.   

Másrészről Balázs rámutat, hogy a nyugati országok a modernizációs folyamatok 

következtében települési szinten is a stratégiai szemléletre törekednek (2003). A 
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migrációpolitika ugyanakkor helyi szinten is többféle időtávban, periodikusan alakul (Tóth 

1997). Egy korábbi tanulmányom során megállapítottam, hogy a kétezres évek elején az 

önkormányzatok szintjén is már megmutatkozott a bevándorláspolitika  

jelentősége (Patay 2016).  

A fentiek alapján azt feltételeztük, hogy ez a folyamat további fejlődést mutat. Azonban a 

településfejlesztési koncepciók, melyek a versenyben való részvétel, a jövedelem és az 

életminőség növelését tűzik ki célul, nem térnek ki az egyes tényezők migrációs 

tartalmára, illetve a kapcsolódó feladatokra. Mind a térbeli, mind az időbeli 

összehasonlítás azt tárta fel, hogy a mai települési bevándorláspolitika és az integrációs 

eszköztár  – kevés kivétellel –   nincs egyensúlyban sem a fejlesztési célokkal, sem a feltárt 

migrációs kihívásokkal. Az önkormányzatok részéről a bevándorlási hatások 

percepciójában, a koncepciók fejlődésében megtorpanás látható. A térben eltérő súlyú 

feladatok ellenére az aktuális, általam vizsgált dokumentumok nagy része a fejlődés helyett 

sematizálódást mutat. A mai települési migrációpolitika tehát csekély mértékben 

differenciált, és ennek hátterében a cél- és eszközrendszer tudatos fejlesztése sem 

követhető nyomon. Az sem került bizonyításra a kutatás során, hogy a migráció okozta 

kihívások, illetve a helyi politika reagálása, periodikus intenzitást mutatnak.   

A kérdésben további vizsgálatok folytatása lenne célszerű több település bevonásával, 

másrészt az önkormányzatok körében folytatandó interjú-sorozatok segítségével további 

érdekes összefüggést tárhatnánk fel a hipotézissel kapcsolatban akár hazánkban is, egyes 

határ menti településeken.  

 

A hipotézist a tudományos háttér összevetése és az empirikus kutatás eredményeinek 

összesítése alapján ebben formában nem tudom bizonyítottnak elfogadni. A települési szint 

a kutatás eredményei alapján nem mutat erősen differenciált struktúrákat a 

bevándorláspolitikai célokat és eszközöket illetően, ebben a kérdésben további 

vizsgálatokat tartok szükségesnek. A hipotézist csak részben tudom igazoltnak tekinteni:  

 Tézis 4 

A migrációs háttérrel rendelkező népesség összetétele és a területi 

versenyképesség alakulása között kimutatható összefüggés van. 
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A fent bemutatott eredmények azt igazolják, hogy sikerült feltárni és kidolgozni azokat a 

kritériumokat és azt a bázist, mely útmutató lehet további kutatások előkészítésében, 

valamint bevándorláspolitikai koncepciók kidolgozásában. Az 1. modell a koncepciók 

elkészítésének vagy értékelésének javasolt módszerét vázolja fel, a 2. modell pedig a 

bevándorlás- és integrációs politika elemzését és véleményezését segíti. A két modell 

együttes alkalmazása véleményünk szerint a kutatások irányait, lehetőségeit is bővíti.  

1: Modell települési koncepció kialakítása/értékelésére 

Az aktuális és várható kihívások felmérése, illetve a célok, a lehetőségek és erőforrások 

összevetése egy költséghatékony, rugalmas, bővíthető alapot teremtene koncepciók 

kidolgozásához.  

 

38. ábra   A települési koncepció kialakítási rendszere 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A helyi hatalom bázisként építhet az alapkoncepcióra, és belső vagy a környezetben 

történő változások esetén (bevándorló csoportok, nemzetközi kapcsolatok alakulása, 

törvényi környezet változása) módosíthat ezen (38. ábra). 

 

 

12.2 Új modellek 

• Migrációs 
kihívások 

•  Korlátok 
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kompetenciák 
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A második, regionális szint (tartományok vagy regionális központok) szerepe kiemelkedő 

a helyi szintű cselekvési terv kialakítása és végrehajtása során. Ez tulajdonképpen a 

migráció menedzsment definícióban foglalható össze, amennyiben a migráció itt 

hangsúlyosan a bevándorlást-odavándorlást takarja. A helyi és regionális cselekvési terv a 

helyi stratégiákra kell, hogy épüljön, ugyanakkor a bevándorláspolitikák és integrációs 

eszköztárak kialakításában, a stratégiai tervezés-végrehajtás-monitorozás rendszerének 

fejlesztésében, valamint ezek kivitelezésében egy térségi összetartó-koordináló szereplő 

mindenképpen szükséges. A történelmi visszatekintés és a mai települési szintű vizsgálat 

rámutatott, hogy ez a közvetítő-koordináló szerep nem feltétlenül a tartományi fővárosok 

kiváltsága, hanem, a struktúrák figyelembevétele mellett, egy kisváros is felnőhet ehhez a 

szerephez, de mindenképpen támogathatja a fővárosok (megyeszékhelyek) munkáját.  

A települési szint környezetét azonban nem csupán a tartományok jelentik. Felsőbb szintű 

kapcsolat az Unió és a föderációs (nemzeti) szint, elsősorban finanszírozási és delegációs 

függőségben, de a célok, megoldások adaptálása szempontjából is. Az egyéb regionális 

kapcsolatok (települések, intézmények) jellemzője a kooperáció és az információáramlás. 

A helyi kapcsolati háló tekintetében vizsgáltuk a stratégiai szemlélet meglétét, így a 

célcsoportok kirajzolódását is. Ez az igények és a kommunikáció szempontjából 

meghatározó.  

 

Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy az önkormányzatok feladatkörük, 

célkitűzéseik, valamint a bevándorlás intenzitásának, összetételének figyelembevételével 

számos területen avatkozhatnak be a letelepedés és az integráció alakulásába. Az ellátandó 

feladatok és a finanszírozás összhangja mellett az integráltság és az együttműködési 

készség tudatosítása, meglátásunk szerint, alapfeltétele az eredményes 

koncepciótervezésnek. 

A kutatás folyamán azonosítottuk azokat a minimum feladatokat, szempontokat is, melyek 

egy jól felkészült helyi vagy regionális bevándorláspolitikai koncepció (migráció 

menedzsment) kialakításához szükségesek (22. táblázat).  
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22. táblázat   A bevándorláspolitikai koncepció kidolgozásának elemei 

 

1) Helyzetfelmérés: a migrációs helyzet feltérképezése, környezet (vertikális és 

horizontális, migrációs és politikai) meghatározása 

2) Információk rendszerezése, összevetése 

3) Helyi célcsoportok meghatározása, figyelembevétele 

4) Helyi együttműködés szorgalmazása 

5) Információáramlás biztosítása, tájékoztatás 

6) Településfejlesztési célok adaptálása 

7) Városmarketing figyelembevétele 

8) Szakértők, kutatási intézetek bevonása 

9) Intézkedési területek és kompetenciák meghatározása 

10) Felelősök kijelölése 

11) Feladatok, programok kijelölése 

12) Kommunikációs stratégia kialakítása 

13) Költségek felmérése, költséghatékony megoldások 

14) Források tervezése 

15) Integráltság kiaknázása (vertikális és horizontális) 

16) Szervezeti, működési fejlesztések az önkormányzaton belül  

17) Humán erőforrás fejlesztési terve 

18) Forgatókönyvek felvázolása 

19) Monitor rendszer tervezése 

 

 

A kutatás alapján összesítettük továbbá azokat az elemeket is, melyek a helyi koncepció 

kialakításának korlátait jelentik. A koncepció kialakítását és folyamatos fejlesztését 

leginkább a következő tényezők akadályozzák:  

 közép- és hosszú távú integrációs programok finanszírozása 

 a programok fenntarthatósága (finanszírozás, visszacsatolás szervezése, 

együttműködők fennmaradása, keretfeltételek változatlansága) 

 a helyi munkaerőpiac fejlesztése az idegenrendészeti ill. munkajogi előírások 

mentén nem mindig lehetséges (engedélyek feltételei), tehát a helyi vagy regionális 

versenyképesség fejlesztésének lehetőségei felsőbb szintű jogszabályokba ütköznek 
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 nehézségek a lakosság megszólításában, bevonásában: egyrészt az őslakosság és a 

bevándorolt lakosság általában más tapasztalattal, célkitűzéssel stb. rendelkezik, 

másrészt a migrációs hátterű réteg is a legtöbb településen heterogén,  

  egyes településeken a migrációs lakosság nagyobb százaléka homogén csoportot 

képez (pl. menekültek, alvóvárosok), erős érdekképviselettel, illetve egyes 

problémák túlsúlyával  

 az egyes generációk (kisgyermekek, ifjúság, fiatal szülők, középkorúak, idősek) 

részére nyújtott szolgáltatások, ellátások, figyelembe vételül a 

településfejlesztésnél, a migrációs tartalmak miatt nagyobb kihívást, összetettebb 

problémákat jelentenek (más igények, tradíciók, tapasztalatok, bizalom, 

együttműködés, lehetőség, célok). 

 

2: Modell a bevándorláspolitika fejlődésének vizsgálatára 

Ahogy a tudományos háttér és a kutatási eredmények összevetésből kitűnik, a bevándorlás 

hatásai egy nemzet vagy egy térség versenyképességének számos területén megmutatják 

magukat, illetve a folyamatok is több szempontból értelmezhetőek. A hatások enyhítése és 

kiaknázása, az integráció befolyásolása nehéz feladat, csak úgy, mint a változások 

megítélése. A migráció szabályozásának vertikális (kompetencia-szintek) és horizontális 

vetülete (szakpolitikákban betöltött szerepe) szintén fontos kérdés.  

A bevándorláspolitikai döntések, intézkedések hatáselemzése még ma sem jellemző a 

kutatásokra, illetve jellemzően adatelemzések segítségével történik. Ide tartozik a Zagaroza 

Nyilatkozat mutatóinak alkalmazása, országos mutatók fejlesztése, vagy 

társadalomtudományi kutatások migrációs tartalmának elemzése.  

Javaslatom szerint a politikai beavatkozás elemeit, kutatásom eredményeként, más 

aspektusból is vizsgálhatjuk. Az elemzési módszer struktúrája a következőképpen 

vázolható fel (39. ábra):  
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Eddig alkalmazott módszerek: 

a) gazdasági – társadalmi mutatók összevetése 

b) migrációs ismérvek képzése (lásd Zaragoza-mutatók) 

c) programok megvalósulásának mutatókon alapuló kiértékelése 

d) általános kvalitatív felmérések az elégedettségről, migrációról 

e) egyéb témájú kutatásokban migrációs alapú csoportrétegek képzése 

 

A kutatásban alkalmazott vizsgálati módszer: 

a) a bevándorlás direkt (pl. jogszabályok) és  

b) indirekt (pl. eljárástechnika) irányítása;  

 

c) a pozitív hatások előhívása, kiaknázása, valamint  

d) a negatív hatások visszaszorítása, ellensúlyozása 

 

e) az idősík mentén 

f) térben, horizontális és vertikális összevetésben 

g) politikai rendszerekben elfoglalt helye szerint 

 

h) feladatok és felelősségek észlelése, interpretálása 

i) az intézkedések és hatásainak véleményezése 

 

39. ábra   Az értékelés javasolt módszere 

Forrás: saját kutatás 

 

  

eljárás 

elemzése 

 

célrendszer  

elemzése 

 

pozícionálás 

visszacsatolás, 

értékelés 
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A hipotézisek vizsgálata számunkra elvárt és új eredményeket is hozott, mind a 

migrációval és a többszintű kormányzással kapcsolatos összefüggések tekintetében, mind 

gyakorlati, módszertani területen.  

 

Fogalmak és elméletek rendszerezése 

 Új eredménynek értékelem, a szakirodalmi háttér vizsgálatát tekintve, egyrészt a 

fogalommeghatározások, másrészt a vonatkozó tudományos eredmények összevetését, 

ezek újbóli rendszerezését. Továbbá fontos eredménynek tartom ezen tételek 

(migrációkutatás, politikatudomány, regionális tudomány) integrált alkalmazását. Ezzel is 

megpróbáltam kiegészítő ereménnyel szolgálni a kutatások vagy az oktatás számára.  

 

Komplementer eredmények 

 Kiegészítő eredményekkel szolgáltam a többszintű kormányzás értékelése terén. A 

bevándorlók percepcióinak és véleményeinek, valamint a vizsgált térségek tapasztalatainak 

kiértékelésével sikerült új információkkal szolgálni a kutatások számára, illetve újabb 

kérdésfeltevés felé terelni azokat.  

 

 Ehhez kapcsolódóan jelentős eredmények tartom azt a megállapításokat is, hogy a 

bevándorláspolitika nem csupán a nemzeti feltételrendszert határozza meg, hanem  

 direkt és indirekt módon is befolyásolja a migrációs folyamatokat, 

 ezáltal push vagy pull faktorként is értelmezhető, valamint  

 szubnacionális szinten is felelős.  

 

 Feltártam, hogy Ausztria évtizedekig nem az egyre erősödő jövedelmi vagy társadalmi 

kihívásokra fókuszált. Nemzeti szinten a célkitűzésekben a versenyképességet erősítő 

hatások domináltak: a munkaerő-kínálat összetétele, hiányszakmák betöltése, és a piac 

bővülése, ez határozta meg bevándorláspolitikáját még 2000 után is. Idejében kell  tehát 

felmérni a bevándorló réteg összetételét és a hatások alakulását, folyamatosan alakítva 

beavatkozások eszöztárán. 

  

12.3 Új és újszerű eredmények 
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 Megállapítottam, hogy a – különösen  válságkezelésnél fontos – költséghatékony 

migrációs formák, mint a rövid távú és körkörös migráció, illetve a transznacionális 

lehetőségek nem élvezik az osztrák rendszer támogatását, sőt, esetenként korlátozza 

ezeket. Teszi ezt annak ellenére, hogy az EU is ezen formák fejlődését szorgalmazza. 

Magyarország számára ez a megállapítás egyrészt a kint élők szempontjából fontos. 

Másrészt mindezek tükrében már egy alapstratégia kialakításánál is figyelmet kell fordítani 

a magasan képzett népesség vonzására, a térségi kapcsolatok fenntartására, ezzel 

párhuzamosan az integrációs költségek (transzfereken kívül szervezeti, működési 

költségek is) csökkentésére. 

 

Gyakorlati megoldások 

 Az értekezés egyik célja egy logikai keret, egy bevándorláspolitikai szempontú 

vezérfonal összeállítása volt, mely olyan tervezési folyamatokat támogat, mint a 

településfejlesztési és városmarketing stratégiák, nemzeti vagy regionális szintű migrációs 

koncepciók, illetve kutatási projektek. Ennek egyik síkja a migrációs kihívások rendszere, 

a másik pedig a bevándorláspolitikai koncepció kialakításának elemei, illetve minimum 

feladatai. 

 

 Feltártam továbbá a települési szintű bevándorláspolitikai koncepció sikerességét 

támogató és korlátozó faktorokat. Ezek figyelembevétele hozzájárulhat a megfelelő 

alapstratégia kidolgozásához, a lehetőségek felméréséhez.  

 

Módszertan alkalmazása 

 Újszerűségét adja dolgozatomnak az alkalmazott módszerek egymásraépülése, 

összefonódása. Rámutatok, hogy a kvantitativ jellemzők és a dokumentumelemzés 

eredményeinek összekapcsolásával egy újszerű, összetett hatásvizsgálat valósulhat meg, 

mind a bevándorlás következményeinek, mind a bevándorláspolitika fejlődésének 

tekintetében.  
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 A félig strukturált mélyinterjú módszerét alkalmaztam sikeresen a többszintű 

kormányzás igényének, észlelésének és megítélésének feltérképezésére.  

 

 A bevándorláspolitikai törekvések és intézkedések feltérképezése, kiértékelése, ahogy 

értekezésem is bizonyította, az általánosan alkalmazott mutatókon túl egyéb vizsgálati 

módszerekkel, illetve több dimenzióból is történhet: a politikai célkitűzések 

integráltságának elemzése, a migrációpolitika fejlődési útvonalának feltérképezése, a 

felelősségek és megoldások szubjektív értékelése. Ennek eredményeként árnyaltabb képet 

kapunk, illetve új irányba terelheti a kutatásokat.   

 Végezetül, a dolgozat részeredményeinek összevetése mentén megállapítom, hogy a 

nemzetközi migrációkutatás és a regionális tudomány szemléletének összekapcsolása 

újfajta értelmezéssel és újszerű módszerekkel támogatja a jövő kutatásait. A regionális 

tudomány tételeivel és szemléletével alkalmas arra, hogy a migrációkutatásban általában, 

így Magyarország bevándorláspolitikájával kapcsolatos kutatásokban is kiemelkedő 

szerepe legyen.  

  



   186 

Dános, Zs. – Patay, T. (2016): A településmarketing felsőoktatási aspektusai: helyben tartó stratégiák 

Kaposvárott és Miskolcon Tér-Gazdaság-Ember 4 : 2, pp. 73-94.  

Hardi T. - Patay, T. (2017): The role of migration in the regional development and its appearance in the 

theories. Chasopys Socialno-Ekonomichnoyi Heohrafiyi / Journal Of Human Geography 22 : 1 pp. 7-10.  

Hardi T. - Patay T. (2018): Bevándorláspolitika és többszintű kormányzás: osztrák tapasztalatok. Tér és 

Társadalom 32, pp. 135-150. 

Hardi, T. – Patay, T. (2019): Mobilität und Arbeitsmarktsstrukturen in Europa: Österreich und Ungarnim 

Fokus. In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) People and their values in the society. Sozialund Wirtschafts 

Forschungsgruppe, Großpetersdorf, pp. 27-42. 

Patay, T. (2014): A bevándorlók integráicója mint városfejlesztési feladat. A Magyar Regionális Tudományi 

Társaság XII. Vándorlgyúlése, Veszprém.  

Patay, T. – Pálmai, É. (2014): A területfejlesztés egy új típusú megközelítése. In Takácsné György, K. 

(szerk.): Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék. Konferenciakiadvány. Károly Róbert Főiskola, 

Gyöngyös, pp. 1213-1221. 

Patay, T. (2015a): Takács Z.: Felsőoktatási határhelyzetek. Tér és Társadalom 29. pp. 149-156. 

Patay, T. (2015b): A nagy döntés - a migráció kérdései . In: Ercsey, I.; Szegedi, Z. (szerk.): Fenntartható 

fejlődés és innováció - Esettanulmányok objektív és szubjektív megközelítésben  Győr, Universitas, pp. 74-93. 

Patay, T. (2015c): Az osztrák munkaerőpiac sajátosságai. In Keresztes G. (szerk.): Tavaszi Szél Konferencia 

Kiadványa, IV. Kötet. EKF Liceum Kiadó, Eger. pp. 275-288.  

Patay, T. (2016a): A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései. A Magyar Regionális Tudományi Társaság 

XIV. Vándorlgyúlése, Nagyvárad 

Patay, T. (2016b): A migrációs kihívások és megoldások regionális sajátosságai. In Berghauer, S. (szerk.) : 

Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI század Kelet- Közép-Európájában. 

Konferenciakiadvány. Beregszász. pp. 380-387. 

Patay, T. (2016c): A bevándorlók integrációjának problematikája. In: Keresztes, G. (szerk. Tavaszi Szél 2016 

Konferenciakiadvány. Budapest. pp. 454-465. 

Patay, T. (2017a): Integration and Development. A Theoretical Framework. In: Niemets, L. (ed.): Region 

2017 – Human Geographical Aspects. Charkow. pp. 66-72. 

Patay, T. (2017b): Migration Policies and Labour Market Structures. In Kralovitz, J. T. (szerk): Essays in 

Economics and Busiess Studies. IRO, Komarno. pp. 137-152. 

Patay, T. (2017c): Migration and Competitiveness: Some Methodological Questions. Deturope: Central 

European Journal Of Tourism And Regional Development 9 : 3 pp. 207-220.  

Patay, T. (2017d): A regionalitás kérdése a bevándorlók integrációjának kezelésében . In: Torgyik, Judit 

(szerk.): Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből .Komárno, Szlovákia 

Patay, T. (2017e): A Comparative Analysis of Migration Policies – Practices of Europe. Acta Univ. Sapienta 

Economic and Busiess, Vol. 5/2017, 139-154. 

Patay, T. (2018a): Immigration and Regional Competitiveness – Relevant Theories in the Migration 

Research and in the Regional Science. Deturope: Central European Journal Of Tourism And Regional 

Development 10 : 1,  pp. 71-81. 

 

13 Irodalom- és forrásjegyzék 

13.1 A szerzőnek a kutatáshoz kapcsolódó eddig megjelent publikációi 

file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;3088507
file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;3088507
file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;3281109
file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;3281109
file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;30324984
file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;2964844
file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;3214670
file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;3315602
file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;3376579
file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;3376579


   187 

Patay, T. (2018b): The Role of Integration of Immigrants: The European Political Attitudes. Tér-Gazdaság-

Ember V : 4,  pp. 119-130  

Patay T. - Uszkai A. (2017): Főbb demográfiai folyamatok, társadalmi jellemzők Burgenlandban, országos 

összevetésben. In: Jankó, F; Fábián, A; Hardi, T (szerk.): Burgenland. Budapest NSKI. pp. 195-213 

 

1) Akinyosoye, C. (2013): Rot-Weiss-Bunte Städte: Migration als Stadtentwickler. Diversity 

mediawatch Austria. 2013/10/23 http://www.m-media.or.at/politik/rot-weis-bunte-stadte-migration-als-

stadtentwickler/2013/10/23/index.html  Letöltve: 2018.06.18. 

2) Alba, R., Nee, V. (1997): Rethinking Assimilation Theory for a New Era Immigration. The National 

Migration Review. Vol. 31, Nr. 4. pp. 826-874. 

3) Angenendt, S. (2000): Globalisierung und Wanderungsbewegungen. In Butterwegge et. al. (Hg.): 

Zuwanderung im Zeichen der Globalisierung, Migrations-, Integration- und Minderheitenpolitik. VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, Opladen, pp. 35-41. 

4) Armbruster, H. (1996):  Der rechtliche Rahmen – Einwanderungsbestimmungen einiger Ziellander. 

In Horvath, T. – Neyer, G. (Hg): Auswanderungen aus Österreich. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 

zur Gegenwart. Böhlau Verlag, Wien. pp. 323-361. 

5) Arango, J. (2000): Explaining migration: a critical review. International Social Science Journal. 

52/165. pp. 283-296. 

6) Aumüller, J. (2009): Assimilation: Kontroversen zu einem migrationspolitischen Konzept. 

Transkript Verlag, Biefeld 

7) Barth, F. (2004): Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. In Kántor Z. (szerk.): 

Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel Kiadó, Budapest. pp. 246-461. 

8) Begg, I. (1999): Cities and Competitiveness. Urban Studies, Vol. 36/5-6. pp. 795-809. 

9) Berding, U. (2008): Migration- ein Thema der Stadtentwicklungspolitik. PT München. 

http://www.pt.rwth-aachen.d e/dokumente/publikationen/pt_materialien_14.pdf  letöltés: 2016.10.15. 

10) Biffl, G. (2010): Integration und Arbeitsmarkt. Verlag Arbeitsmarktservice Burgenland, Eisenstadt 

11) Biffl, G. (2017): Daten und Fakten zur Flüchtlingszuwanderung: Herausforderungen für das 

Erwachsenen-Bildungssystem und Erwerbssystem. Magazin Erwachsenenbildung: Erwachsenenbildung 

und Migration. Vol. 31/2017, pp. 33-43. 

12) Bindorffer, Gy. (2001): Kettős identitás. Új Mandátum Könyvkiadó, MTA Kisebbségkutató Intézet. 

Budapest 

13) Borjas, G. J. (1993): The Intergenerational Mobility of Immigrants. Journal of Labour Economics, 

1993. Vol. 11 (1).  

14) Borjas, G.J. (1999): The Economic Analysis of Immigration, In: Ashenfelter, O. – Card D. (szerk.): 

Handbook of Labor Economics, Vol. 3. / 28., Elsevier  

15) Borjas, G. J. (2001): Heaven’s Door – Immigration Policy and the American Economy. Priceton 

University Press, New Yersey 

13.2 Irodalomjegyzék 

file://///gui2/%253ftype=authors&mode=browse&sel=10049741
file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;3391912
file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;3284679
file://///gui2/%253fmode=browse&params=publication;3284679
http://www.m-media.or.at/politik/rot-weis-bunte-stadte-migration-als-stadtentwickler/2013/10/23/index.html
http://www.m-media.or.at/politik/rot-weis-bunte-stadte-migration-als-stadtentwickler/2013/10/23/index.html


   188 

16) Bose, P. S. (2012): Mapping movements, interdisciplinary approaches to migration research. In 

Vargas-Silva, C. (ed.): Handbook of Research Methods in Migration, Edward Elgar Publishing Ltd, 

London, pp. 273-294. 

17) Brubaker, R. (1998): Migration of ethnic unmixing in the “New Europe”. International Migration 

Review. 4/1998. pp. 1047–1065. 

18) Blutmann, L. (2010): Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-Orac, Budapest 

19) Camagni, R. (2009): Territorial capital and regional development. In Capello, R., Nijkamp, P. (eds): 

Handbook of regional growth and development theories. Edward Elgar, Cheltenham. pp. 118-132. 

20) Camagni, R. – Capello, R. (2013): Regional Competitiveness and Terrirtorial Capial. Regional 

Studies Vo. 47/2013. pp. 1838-1402. 

21) Camarota, S. A. (2004): The high cost of cheap labor – Illegal migration and the federal budget. 

Center Paper Vol. 23. Center of Comparative Immigration Studies, University of California. 

https://cis.org/Report/High-Cost-Cheap-Labor letöltve: 2018. 03.30. 

22) Capello, R. (2007): Regional Economics. Routledge, London 

23) Carrera, S. – Guild, E. (2008):  The French Presidency’s European Pact on Immigration and 

Asylum: Intergovernmentalism vs. Europeanisation? Security vs. Rights?, CEPS Policy Brief, No. 170, 

Brussels 2008. http://aei.pitt.edu/9381/ letöltve: 2016.01.02. 

24) Chant, S. – McIlwaine, C. (2009): Geographies of development in the 21st centruy. Edward Elgar, 

Cheltenham 

25) Collier, P. (2013): Exodus. How Migration is changing our World. Oxford University Press, Oxford 

26) Collier, P. (2014): Warum wir Einwanderung neu regeln müssen. Siedler Verlag, München.  

27) Collier, P. – Petts, A. (2017): Refugee: Transforming a Broken Refugee System. Penguin, Allen  

28) Currle, E. (2004): Migration in Europa: Daten und Hintergründe. Lucius Verlag, Stuttgart 

29) Csink, L. (2014): Mozaikok a hatalommegosztáshoz. Pázmány Press, Budapest  

30) de Haas, H. (2007): Turnin the Tide – Why development will not stop migration. Development and 

Change. 5/38. pp. 819-841. 

31) de Haas, H. (2008): Migration and development. A theoretical perspective. International Migration 

Institute Working Paper no. 9. Oxford University, Oxford  

32) de Haas, H. (2009). Migration and human development. International Migration Institute Working 

Paper no. 14. Oxford University, Oxford 

33) de Haas, H. (2010): Mobility and Human Development. Human Development Research Paper No. 1. 

UNDP 

34) de Haas, H., Natter, K.,Vezzoli, S. (2016): Conceptualizing and Measuring Migration Policy 

Change. Comparative Migration Studies, Vol. 3 

35) Descy, P. (2016): Projected labour market inbalances in Europe: policy challenges in meeting the 

Europe 2020 employment targets. OECD Publishing http://dx.doi.org/10.1787/978926416051-12-en - 

letöltve: 2016.03.12. 

36) Dusek T. (2013): Tér és közgazdaságtan. L’Harmattan, Budapest 



   189 

37) Dustmann, Ch. – Glitz, A. (2011): Migration and Education. Norface Migration Discussion Paper. 

No. 11/2011 

38) Enyedi Gy.  (1997): A sikeres város, Tér és Társadalom 4. pp. 1-7. 

39) Enyedi Gy. (1998): Sikeres régiók. In Enyedi Gy. et al: Tények könyve – Régiók, Greger-Delacroix 

Kiadó, Budapest. pp. 409-413. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-

konyve-1/regiok-1842E/teruletrendezes-190E0/teruletrendezesi-tajrendezesi-tervek-1910C/sikeres-regiok-

192CB/ Letöltve: 2019.05.20. 

40) Enyedi Gy. (2012): Városi világ. Akadémiai Kiadó, Budapest 

41) Ewalt, J. A. G. (2001): Theories of Governance and New Public Management: Links to 

Understanding Welfare Policy Implementation. A Draft of the Presentation. Annual Conference of the 

ASPA, 12/3/2001 Newark, NJ 

42) Faist, T. (2000): Transnationalization in international migration: implications for the study of 

citizenship and culture. Ethnic and Racial Studies. Vol. 23, No. 2. pp. 189-222. 

43) Fassmann, H. –Münz, R. (1995): Einwanderungsland Österreich? Historische Migrationsmuster, 

aktuelle Trends und politische Massnahmen. Jugend und Volk, Wien 

44) Flügel, M. (2010): Globalisierung des Arbeitsmarktes macht Stärkung der Arbeitnehmenden nötig. 

Travail Suisse 6/10.  www.travailsuisse.ch/themen/arbeit/arbeitsmarkt?page=14 letöltve: 2015.12.30. 

45) A. Friedberg - Hunt, J. (2015): The Impact of Immigrants on Host Country Wages, Employment and 

Growth.  Journal of Economic Perspectives. American Economic Association, Vol. 9(2), pp. 23-44. 

46) Friedrich, J. – Haslinger, P.  – Takasaki, M. – Forsch, V. (2017): Migration als Impuls für die 

kooperative Stadt. Jovis, Berlin 

47) Gajduschek, Gy. (2012): Governance, policy networks – informális politikai szereplők a 

döntéshozatalban. Politikatudományi Szemle XVIII/2. pp. 58-80. 

48) Gächter, A. (2001): Daten und Fakten zur Einwanderung und Integration. IHS, Wien 

49) Goodhart D. (2004): Too Diverse? Prospect Magazine, Vol. 95,   

http://www.prospectmagazine.co.uk/2004/02/toodiverse/ letöltve: 2017.12.09. 

50) Gödri, I. (2011):  A Magyarországon élő külföldiek területi sajátosságai. Demográfia. 2011/2-3 

51) Gregory, R. (2003): All the king’s horses and all the kings’s men: putting the public sector back 

together again. International Public Management Review 4/2. pp. 48-56. 

52) Grosz, A. – Rechnitzer, J. (2005): Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. 

MTA RKK Pécs-Győr.  

53) Gruber, M. (2014): Zusammenleben in Vielfalt im ländlichen Raum. SIAK-Journal 2014/1 pp. 35-

45. https://www.bmi.gv.at/104/Wissenschaft_und_Forschung/SIAK-Journal/SIAK-Journal-

Ausgaben/Jahrgang_2014/files/Gruber_1_2014.pdf letöltve: 2016.09.15. 

54) Gruber, M. (2016): Gemeinden – Vordenker der Integration. In Mindler-Steiner, J. (Hrsg.): 

Integration nach vor denken. Österreichs Umgang mit dem (noch) Fremden, pp. 137-146. Verlag noir, 

Wien 

55) Über den Nationalen Aktionsplan - Integration in Österreich. Bundesministerium für Europa und 

Äußeres, Integrationssekretariat,  Wien 2013  www.integration.at/integration_in_oesterreich/nap/nap.aspx  

letöltve: 2017.12.08. 

http://www.integration.at/integration_in_oesterreich/nap/nap.aspx


   190 

56) Hablicsek L. -  Illés S. (1997): A külső vándorlás tovagyűrűző hatásai  in: Sík E. – Tóth J. (szerk.): 

Migráció és politika. MTA PTI, Budapest. pp.62-71. 

57) Haindorfer, R. (2013): Ost-West-Pendeln und soziale Integration in den Herkunftsgesellschaften. 

SWS-Rundschau. Vol. 53, pp. 110-130.  

58) Hanson, G. H., (2005): Why does immigration divide America? Public finance and political 

opposition to open borders. CIS-Working Paper No. 129, Center of Comparative Immigration Studies, 

University of California 

59) Hahn, S. (2012): Historische Migrationsforschung. Campus Verlag, Frankfurt am Main.  

60) Han, P. (2006): Theorien zur Internationalen Migration. Lucius&Lucius, Stuttgart 

61) Hardi T. -  Lampl Zs. (2009): Ingázó munkavállalás. In Hardi T., Tóth K. (szerk.): Határaink 

mentén: A szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 

Somorja, pp. 131–145. 

62) Hardi T. (2010): Cities, Regions and Transborder Mobility Along and Across the Border. 

Discussion Papers No. 82. Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pécs  

63) Haussermann, H. (2000): Zuwanderer in der Stadt. In Fassmann, H. – Matuschek, H. – Menasse, E.  

(Hg.): Abgrenzen, Ausgrenzen, Aufnehmen. Drava Verlag, Klagenfurt. pp. 145-161. 

64) Hayami, Y. – Godo, Y. (2005): Development economics: from the poverty to the wealth of nations. 

Oxford University Press, London 

65) Hayek, F. A. (1961): Die Ursachen der stándigen Gefährdung der Freiheit. In  Böhm, U. – Lutz, K. 

– Meyer H. J.: Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, Band 12. Küpper, München  

66) Hautzinger, Z. (szerk.), Hegedűs, J., Klenner, Z. (2014): A migráció elmélete. Nemzeti 

Köszszolgálati Egyetem, Budapest 

67) Hervainé Szabó, Gy. (2015): A jóléti közpolitika a 21. században. Kodolányi János Főiskola, 

Székesfehérvár 

68) Hoerder, D. (2002): Cultures in Contact: World Migrations in the Second Millennium, Duke 

University Press, Durham, NC 

69) Horváth Gy. (2001): A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben, 

Tér és Társadalom 2. pp. 203-231. 

70) Horváth I. (2006): Kisebbségszociológia. Alapfogalmak és kritikai perspektívák. Kolozsvári 

Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 

71) Horvath, T. - Meyer, G. (Hg.) (1996): Auswanderungen aus Österreich. Von der Mitte des 19. 

Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Böhlau Verlag, Wien – Köln - Weimar 

72) Juhász I. (2017):  Társadalombiztosítás, jóléti állam – modellek Európában. Adó.  

Wolters Kluwer, Budapest https://ado.hu/ado/tarsadalombiztositas-joleti-allam-modellek-europaban/  

letöltve: 2019.06.12. 

73) Kirton, G. – Greene A. M. (2000): The dynamics of managing diversity – a critical approach. 

Butterworth-Heinemann, Oxford.  

74) Kitson, M.,  Martin, R., Tyler, P. (2004): Regional Competitiveness: An Elusive yet Key Concept? 

Regional Studies, Vol. 38/9. 991-999. 

75) Koopmans,  R. (2010): Trade-offs between Equality and Difference. Immigrant Integration, 

Multikulturalism and the Welfare State. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 36. Nr. 1. pp. 1-26. 



   191 

76) Kováts A. (2013): A bevándorlók társadalmi integrációja – koncepciók és indikátorok. In Kováts, A. 

(szerk.): Bevándorlás és integráció – Magyarországi adatok, európai indikátorok. MTA Kisebbségkutató 

Intézet, Budapest, pp. 9-24.   

77) Kováts, A. (2014): Migrációs helyzetkép Magyarországon. In Tarrósy, I., Glied, V., Vörös Z. 

(szerk.): Migráció a 21. században. Publikon, Budapest, pp. 349-368.  

78) Kökényesi J. (2006): A helyi önkormányzatok tervezési rendszerének főbb elemei. In Szigeti E. 

(szerk.): Terület- és településfejlesztési ismeretek. MKI, Budapest 

79) Kőszeghy, L. (2009): Migránsok a világ nagyvárosaiban és Budapesten. Falu, város, régió. 2/2009. 

pp. 20-26.  http:// regionalispolitika.kormany. hu/download /b/e1/31000/ FVR_2009 _2_ NTH.pdf  letöltés: 

2017.4.20. 

80) Krugman, P. (1994): Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs. Vol. 73, No 2, 

March/April 1994. pp. 28-44.  https://www.foreignaffairs.com/articles/1994-03-01/competitiveness-

dangerous-obsession. Letöltve: 2016.11.14. 

81) Kurekova, L. (2011): Theories of Migration: Conceptual Review and Empirical Testing. In Mandel, 

R. (ed.): Migration: Economic Change, Social Challenge – Conference  Book. UCL London, pp. 2-37. 

82) Lengyel B. (2012): Tudásalapú regionális fejlődés. L’Harmattan Kiadó, Budapest 

83) Lengyel I. (2010): Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő 

stratégiák. Akadémiai Kiadó, Budapest 

84) Lengyel I. (2012): Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség. In Bajmócy Z. 

– Lengyel I. – Málovics Gy. (szerk.): Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. 

JATEPress, Szeged, pp.  151-174. 

85) Lengyel, I. – Rechnitzer, J. (2000): A városok versenyképességéről. In:  Horváth Gy. - Rechnitzer J. 

(szerk): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón.  Pécs: MTA Regionális 

Kutatások Központja, pp. 130–152. 

86) Lengyel I. – Rechnitzer J. (2004): Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs 

87) Lewis, W. A. (1954): Economic development with unlimited supplies of labour. The Manchester 

School of Economic and Social Studies no. 22. Manchester. pp. 139-191.  

88) Linss, V. (2011): Die wichtigsten Wirtschaftsdenker. Marix Verlag, Wiesbaden 

89) Laegreid, Randma-Liiv, Rykkja, Sarapuu: (2016): Coordination challengesand administrative 

reforms.  In Hammerschmid, G. – Van de Walle, S. – Andrews, R – Bezes, Ph. (eds.): Public 

Administration Reforms in Europe. The View from the Top. Edward Elgar Publishing, Chaltanham,  

pp. 244-258. 

90) Lodemel, I – Trickey, H. (2013): An offer you can’t refuse: workfare in internationale perspective. 

Policy Press, Bristol 

91) Lowi, T. (1969): American business, public policy, case studies and and political theory. World 

Politics, no 16. pp. 677-715. 

92) Lynn, L. (1998): The New Public Management. How to Transform a Theme into a Legacy. Public 

Administration Review. Vol. 58, No. 3. pp. 231-237. 

93) Magyarország Alaptörvénye (2011)  https://www.keh.hu/magyarorszag_alaptorvenye/1515-

Magyarorszag_Alaptorvenye&pnr=14  Letöltve: 2019.06.20. 

94) Manssor, A. – Quillin, B. (2006): Migration and Remittances. The World Bank, New York 

https://www.keh.hu/magyarorszag_alaptorvenye/1515-Magyarorszag_Alaptorvenye&pnr=14
https://www.keh.hu/magyarorszag_alaptorvenye/1515-Magyarorszag_Alaptorvenye&pnr=14


   192 

95) Massey, D. S. – Arango, J. – Hugo, G. – Kouaci, A. – Pellegrino, A. – Taylor, G. E. (1993): 

Theories of international migration. Review and Appraisal. Population and Development Review. 3/19.  

pp. 431-466. 

96) Massey, D. S. – Arango, J. – Hugo, G. – Kouaci, A. – Pellegrino, A. – Taylor, G. E. (1998): Worlds 

in Motion. Understanding international migration. Clarendon Press, Oxford 

97) Massey, D. S. (1999): Why migration occour? A theoretical synthesis. In Hirschmann, Ch. et al. 

(eds):  Handbook of international migration.The Russel Sage Foundation. pp. 80-93. 

98) Málovics Gy. – Bajmóczy Z. (2009): A fenntarthatóság közgazgdaságtani értelmezései. 

Közgazdasági Szemle, 5., pp. 464-483. 

99) Mohan G. (2014): Local and reginal development studies. In Pike A., Rodríguez-Pose A., Tomaney 

J.: Handbook of Local and Regional Development, Routledge, Oxon, pp.43-55. 

100) Nemes Nagy J. (2006): A területi versenyképesség mérésének módszerei. In Horváth Gy. (szerk.): 

Régiók és települések versenyképessége. MTA RKK Pécs. pp. 69-83.  

101) Oltmer, J, (2017): Globale Migration. Geschichte und Gegenwart. CH.B. Beck, München 

102) International Migration Outlook 2012, OECD Publishing, 2013 

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-

2012_migr_outlook-2012-en, letöltés dátuma: 2016.09.23. 

103) Pálné Kovács, I. (2008): Az új várospolitika kormányzási filozófiája. Tér és Társadalom XXII. évf. 

2008/1. pp. 45-57. 

104) Park, R. – Burgess, E. W. – McKanzie, D. (1925): The City. University of Chicago Press. (1984). 

Chicago, London 

105) Peszeki, Z. (2011): Településgazdaságtan. Szent István Egyetem Kiadó, Gödöllő 

106) Pike, A. – Rodriguse-Pose, A. – Tomaney, J. (2016): Local and regional development. Routledge, 

London-New York.  

107) Pennix, R. (2005): Elements for an EU-Framework for Integration Policies. In Süssmuth, R. – 

Seidenfeld, W.: Managing Integration: The European Union’s Responsibilities towards Immigrants. 

Bertelsmann Stiftung MPI, Gütersloh. pp. 74-83. 

108) Piore, M. J. (1979): Birds of Passage – Migrant Labor and Industrial Societies, Cambridge 

University Press, UK, 240 o.  

109) Porter, M. E. (1990): The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York.  

110) Porter, M. E. (1999): Microeconomics competitiveness: Findings form the 1999, In World 

Economic Forum: The Global Competitiveness Report 1999. pp. 30-54. 

111) Portes, A. (1993): Labor, Class and the International System. Academic Press, New York 

112) Ravenstein, E. G. (1885): The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society. Vol. XLVIII. 

Part II. 167-235. www.jstor.org/stable/2979181  letöltve: 2014.10.01.   

113) Rechnitzer, J. (2009): A városhálózat és a régiók formálódása. In Lengyel, I. – Rechnitzer, J. 

(szerk.): A regionális tudomány két évtizede Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 317-332. 

114) Rechnitzer, J. – Smahó, M. (2011): Területi politika. Akadémiai Kiadó, Budapest 

115) Rechnitzer, J (2016): Előmozdulások és törésvonalak Kelet-Közép-Európa térszerkezetében. Tér és 

Társadalom Nr. 30. pp. 36-53.  

http://www.jstor.org/stable/2979181


   193 

116) Rédei , M. (2007): Mozgásban a világ.  Eötvös Kiadó, Budapest 

117) Rédei Mária (2011): A térbeli mobilitással a szellemi tőke növelhető.Corvinus Füzet 6. Budapesti 

Corvinus Egyetem, Budapest  pp. 31-43. 

118) Rédei, M. (2014): A nemzetközi migráció demográfiai és geográfiai aspektusai, In: Tarrósy I. -  

Glied v. -   Vörös Z. (szerk.): Migrációs tendenciák napjainkban. Publikon Kiadó, Pécs  pp. 29-45. 

119) Salamin, G. – Radvánszky, Á. – Nagy, A. (2008): A magyar településhálózat helyzete. Falu Város 

Régió 2008/3., Budapest 

120) Salamon, L. M. (2002): Governance and  the Tools of Public Action: An Introduction. In: Salamon, 

L. M. (ed.): The Tools of Government. A Guide to the New Governance. Oxford University Press, Oxford 

pp. 1-48. 

121) Salt, J. – Almeida, J. C. –(2006): International Migration in Europe – Patterns and Trends since the 

1990’s. Revue européenne des migrations internationales. 22/2/2006 https://remi.revues.org/2828 letöltve: 

2017.4.10. 

122) Seidel, H. (2000): Austria’s Economic Policy and the Marshall Plan. In: Bischof, G.,- Pelinka, A. - 

Stiefel, D. (eds.): The Marshall Plan in Austria. Contemporary Austrian Studies, Vol. 8. Transaction 

Publishers, New Brunswick, pp. 247–290. 

123) Sen, A. K. (2009): Development and Freedom (2nd ed). Oxford UP, Oxford-New York  

124) Schmidt, P. (2013): The EU Structural Funds as a Means to Hamper Migration. Jahrbuch für 

Regionalwissenschaft, Vol. 33, No. 1, pp. 73-99.  

125) Smith, J. P., – Barry, E. (1997): The New Americans -  Economic, Demographic and Fiscal Effects 

of Immigration. National Academy Press, Washington D. C.  

126) Skeldon, R. (2012): Migration and its measuerement, towards a more robust map of bilateral flows. 

In Vargas-Silva, C. (szerk.): Handbook of Research Methods in Migration, Edward Elgar Publishing Ltd, 

UK, pp. 229-248. 

127) Somlyódiné Pfeil, E. (2003): Önkormányzati integráció és helyi közigazgatás. Dialóg Campus 

Kiadó, Budapest 

128) Somlyódiné Pfeil, E. (2008): A városi térségek a közigazgatási struktúra és a governance 

keresztmetsztében. Tér és Társadalom 22/1, pp. 27-43. 

129) Somlyódiné Pfeil, E. (2014): Az állam megváltozott szerepe és a városfejlesztés viszonya. Tér és 

Társadalom. 28. évf. 2. sz. pp. 31-44.  

https://epa.oszk.hu/02200/02251/00055/pdf/EPA02251_tet_2014_2_031-044.pdf letöltve: 2017.10.10. 

130) Stimson, J. – Stough, R. – Roberts, H. (2006): Regional Economic Development. Analysis and 

Planning Strategy. Springer Verlag, Berling- Heidelberg 

131) Stimson, R. J. - Stough, R. R. – Nijkamp, P. (eds.) (2011): Endogenous Regional Development. 

Edward Elgar, Cheltenham 

132) Stoker, G. (1998): Governance as a Theory – Five Propositions. International Social Science 

Journal, Vol. 50, No. 1. pp. 17-28. 

133) Szentes T. (2011): Fejlődésgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest.  

134) Szerb, L. - Hornyák M. (2016): A magyar kisvállalatok versenyképességének vizsgálata regionális 

összehasonlításban. In Lengyel I -  Nagy B. (szerk.): Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és 

újraiparosodása. JATE Press, Szeged. pp. 307-325. 



   194 

135) Szörényiné Kukorelli, I. (2016): Az innováció szerepe a falvak életében. In Sikos T. - Tiner T. 

(szerk.): Tájak, régiók, települések térben és időben: tanulmánykötet Beluszky Pál 80. születésnapjára. 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 417-428.  

136) Tempelmayr, H. J. (2008): Austrian Citizenship Law: Will Austria Take the Leap From the Pre-

Democratic Roots of the Austro- Hungarian Monarchy to the 21st Century in Europe? Canadian Diversity, 

Vol. 6/4/2008 pp. 23-28.  https://www.ciim.ca/img/boutiquePDF/CanadianDiversity_citizenship-in-the-

21st-century_pdf.pdf 2017.01.12 

137) Terry, L. (1998): Administrative Leadership, Neo-Managerialism, and the Public Management 

Movement. Public Administratin Review. Vol. 58, No. 3. pp. 194-2001. 

138) The European Regional Competitiveness Index 2016.  European Commission  2017 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#3 letöltve: 

2019.06.01. 

139) The Global Competitive Report 2018. World Economic Forum 2019 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/ letöltve: 

2019.06.01. 

140) Todaro, M. P. (1969): A Model of Labour Migration and Urban Unemployment in Less Developed 

Countries, American Economic Review, 59. évf. 1. sz., USA, pp. 137-148.   

141) Todaro, M. P.  - Smith S. C. (2011): Economic Development. Addison-Wesley, Boston 

142) Tomka, B. (2008): Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris Kiadó, Budapest 

143) Torma A.  (2003): Önkormányzati reformok Nyugat-Európában és tanulságaik.  www.uni-

miskolc.hu/~wwwallin/kozig/ hirek/eukozig/onk_reform.pdf letöltve: 2017.3.12. 

144) Tóth J.  (1997): Hogyan válogassunk a migrációs politikai étlapról? In Sik E. –Tóth J. (szerk.): 

Migráció és politika. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, pp. 176-181.  

145) Tóth P. P. (1997): Haza csak egy van? Menekülők, bevándorlók, új állampolgárok Magyarországon 

(1988–1994). Püski Könyvkiadó, Budapest 

146) Tóth P. P. (2006): Bevándorlás Magyarországra.  Lucidus Kiadó, Budapest 

147) Tóth P. P. (2006): A XXI. Század népesedési kilátásai. In Ördögh Sz. (szerk.): Helyzetek és 

lehetőségek. Kossuth Könyvkiadó. pp. 178-195..  

148) Tóth T. (2011): Területfejlesztés. Szent Isvtán Egyetemi Kiadó, Gödöllő 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Teruletfejlesztes/adatok.html letöltés: 

2015.9.13. 

149) Treibel, A. (2011): Migration in modernen Gesellschaften – Soziale Folgen von Einwanderung, 

Gastarbeit und Flucht. Juventa Verlag, Weinheim und München 

150) Valler, D. (2011): The evaluation of local and regional development policy. In Pike A.,- Rodríguez-

Pose A. - Tomaney J. (eds.): Handbook of Local and Regional Development, Routledge,  

Oxon, pp. 569-580. 

151) Valkovics E. (1997): Néhány gondolat bevándorláspolitikai stratégiánk kialakításáról. In Sik E. –

Tóth J. (szerk.): Migráció és politika. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, pp. 202–205.  

152) Váradi M. M. – Wastl-Walter, D. – Filep B. – Gábrity Molnár I. (2013): Bevezető: utak és úton 

levők. Tér és Társadalom. 27. évf. 2. sz. pp. 3-34.  

153) Weinhart, P. (2005): Zukunftsaufgabe: Kooperation. In Hansy, H. – Fried, D. (Hrsg): Metropolis 

versus Peripherie: Die Herausforderung Kooperation. EuroRegio.Net Projetkbüro, Wien. pp. 3-13. 



   195 

154) Wickramasekara, P. (2011): Circular Migration: a Triple Win or a Dead End. Discussion Paper 

15/2011 

155) Williamson, O. E. (2000): The new institutional economics taking stock. Journal of Economic 

Literature, 38. pp. 595-613. 

156) Zolberg, A. R. (1989):The Next Waves. Migration Theory for a Changing World. In: International 

Migration Review, 23/3. pp. 403-430.  

Migrációpolitikai vonatkozású okumentumok 

2003/109/EK irányelv a véglegesen letelepedett személyek jogállásáról 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:01:HU:HTML letöltés: 

2018.1.14. 

2003/86/EK irányelv a családegyesítési jogról  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:01:HU:HTML letöltés: 

2018.1.14. 

2004/38/EK irányelv a szabad mozgásról  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:01:HU:HTML letöltés: 

2018.1.14. 

2004/83/EK irányelv a menedékkérés feltételeiről  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:HU:HTML letöltés: 

2018.1.14. 

2005/85/EK irányelv a menekültstátusz odaítélésének feltételeiről  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:01:HU:HTML letöltés: 

2018.1.14. 

A migrációra és a migráns népességre vonatkozó statisztika.  Európai Bizottság  2016 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and 

_migrant_population_statistics/hu#Migr.C3.A1ci.C3.B3s_folyamatok letöltés:  2017.2.12. 

AlVG – Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008407 

letöltés: 2018.1.14. 

Amd Bezirkshauptmannschaft Mattersburg(2017): Referate und Aktuelle Meldungen. 

https://www.burgenland.at/verwaltung/bezirksverwaltungsbehoerden/bh-mattersburg/referat-

sicherheitswesen-und-gesundheitswesen/  letöltés: 2018.1.14. 

Amszterdami Szerződés az Európai Unióról Szóló Szerződés, az Európai Közösségeket létrehozó 

szerződések és egyes kapcsolódó okmányok módosításáról (egységes szerkezetbe foglalt változat 

1997(1999) http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html  letöltés: 2018.1.14. 

Amt  der Welser Stadtregierung (2014):  Leitfaden zur Integration 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Wels.pdf  

letöltés: 2018.1.14. 

Amt der Burgenlandischen Landesregierung – Regionalmanagement Burgenland GmbH (2012): 

Entwicklungsstrategie Burgenland – 2020  http://www.phasing-out.at/media/file/817_Bgld_2020_Final.pdf 

letöltés: 2018.1.14. 

Amt der Gemeinde Knittelfeld (2013): Integratins-Arbeitskreis in Knittelfeld – eine Initiative 

https://knittelfeld.gv.at/leben-in-knittelfeld/lebensbereiche/familie-und-

generationen/migrationintegration/arbeitskreis-integration/  letöltés: 2018.1.14. 

Amt der Gemeinde Knittelfeld (2015): Migration – Integration – Vielfalt. https://knittelfeld.gv.at/leben-in-

knittelfeld/lebensbereiche/familie-und-generationen/migrationintegration/ letöltés: 2018.1.14. 

Amt der Gemeinde Nenzing (2010): Nenzing ist mehr - Gesamtbericht über Entwicklungsstrategien in den 

Bereichen Bildugn/Soziales, Freizeit/Kultur und Wirtschaft 2002-2010 

http://www.nenzingistmehr.eu/index.php/Projekt/  letöltés: 2018.1.14. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:01:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:01:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:01:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:01:HU:HTML
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008407
https://www.burgenland.at/verwaltung/bezirksverwaltungsbehoerden/bh-mattersburg/referat-sicherheitswesen-und-gesundheitswesen/
https://www.burgenland.at/verwaltung/bezirksverwaltungsbehoerden/bh-mattersburg/referat-sicherheitswesen-und-gesundheitswesen/
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Wels.pdf
http://www.phasing-out.at/media/file/817_Bgld_2020_Final.pdf
https://knittelfeld.gv.at/leben-in-knittelfeld/lebensbereiche/familie-und-generationen/migrationintegration/arbeitskreis-integration/
https://knittelfeld.gv.at/leben-in-knittelfeld/lebensbereiche/familie-und-generationen/migrationintegration/arbeitskreis-integration/
https://knittelfeld.gv.at/leben-in-knittelfeld/lebensbereiche/familie-und-generationen/migrationintegration/
https://knittelfeld.gv.at/leben-in-knittelfeld/lebensbereiche/familie-und-generationen/migrationintegration/
http://www.nenzingistmehr.eu/index.php/Projekt/


   196 

Amt der Gemeinde Nenzing (2015): Sparchfreude – Bericht über die Strategie Elternbildung 2014. 

https://www.vorarlberg.at/pdf/projekt27-sprachfreude-ne.pdf letöltés: 2018.1.14. 

Amt der Kirchdorfer Stadtregierung  (2014): Webseite der Gemeinde  

https://www.kirchdorf.at/Ausschuss_fuer_Kultur_und_Integration letöltés: 2018.1.14. 

Amt der Kremser Stadtregierung – Interkulturelles Zentrum Österreich (2003): Integrationsleitbild der 

Stadt Krems mit Maßnahmenplan.  

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Krems.pdf     

letöltés: 2018.1.14. 

Amt der Marktgemeinde Telfs (2008): Integrationskonzept – Ziele und Projektentwurf 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Telfs.pdf letöltés: 

2018.1.14. 

Amt der Niederösterreichischen Landersregierung – Caritas Wien (2011): Resümee betreffen das Projekt 

ZusammenReden  - Niederösterreichische Integrationsgesprache 2011. Caritas Wien, Wiener Neustadt 

letöltés: 2018.1.14. 

Amt der Niederösterreichischen Landersregierung (1999):  Richtlinien zur Stadterneuerung in 

Niederösterreich – Beschluss der Landesregierung 1995 und 1999  

http://www.baden.at/cms/upload/bilder/bauen/stadterneuerung/richtlinien.pdf letöltés: 2018.1.14. 

Amt der Niederösterreichischen Landersregierung (2008): Niederösterreichische Dorferneuerung 2008 – 

Knüpfen wir gemeinsam http://www.noe.gv.at/noe/75772_dorferneuerung.html letöltés: 2018.3.20. 

Amt der Niederösterreichischen Landersregierung (2013): Einwanderung – Zukunft. 

http://www.noe.gv.at/noe/einwanderungzukunft.2.html letöltés: 2018.3.20 

Amt der Niederösterreichischen Landersregierung (2015): Einwanderung – eine Revision. Verlag 

Landesakademie, St. Pölten letöltés: 2018.3.20 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung – Presseabteilung (2001): Lokalaugenschein im 

Flüchtlingslager Traiskirchen http://www.noe.gv.at/noe/26623_29-November-2001-LR-Knotzer-

Lokalaugenschein-im-Fluec.html  letöltés: 2018.3.20 

Amt der Oberösterreichischen Landersregierung (2011): Zusammenleben und Integration, ein Leitfaden für 

die Gemeinden https://www.integrationsstelle-ooe.at/Mediendateien/so_gemeindeleitfaden.pdf  letöltés: 

2018.3.20 

Amt der Oberösterreichischen Landersregierung (2013): Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des 

Landes OÖ, Linz http://www2.land-

oberoesterreich.gv.at/internetpub/InternetPubPublikationDetail.jsp?SessionID=SID-020C3B25-

AB49D0BE&xmlid=Seiten%2F23982.htm&pbNr=300132&dest=ooe  letöltés: 2018.3.20 

Amt der Oberösterreichischen Landersregierung (2016): Beitrag zur Agenda 21 Regionaltreffen – 2016. 

http://www.agenda21-ooe.at/aktuelles/aktuelles/beitrag/agenda-21-regionaltreffen-zusammen-wachsen-

und-zusammen-leben.html letöltés: 2018.3.20 

Amt der Oberösterreichischen Landersregierung (2016): Pressekonferenz Nr. 19 vom 30. September 2016, 

Linz https://www.land-oberoesterreich.gv.at/179809.htm letöltés: 2018.3.20 

Amt der Oberösterreichischen Landersregierung, Abteilung Soziales (2015): Integration von Menschen mit 

Migrationshintergrund https://www.land-oberoesterreich.gv.at/26903.htm letöltés: 2018.3.20 

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung - Güngör, K. – Riepl, E. – (2008): Einbeziehen statt 

Einordnen – Integrationsleitbild https://www.land-

oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/So_Integrationsleitbild.pdf letöltés: 2018.3.20 

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2004): Strategie Niederösterreich – 

Landesentwicklungskonzept http://www.noe.gv.at/noe/Raumordnung/landesentwicklungskonzept.pdf 

letöltés: 2018.3.20 

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2009): Kurzfassung des Integrationsleitbildes OÖ – 

Schwerpunkte der oberösterreichischen Integrationspolitik, 1. Auflage, Linz https://www.land-

oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/SO_IntegrationIst.pdf letöltés: 2018.3.20 

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2011): Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des 

Landes OÖ, Linz  

https://www.vorarlberg.at/pdf/projekt27-sprachfreude-ne.pdf
https://www.kirchdorf.at/Ausschuss_fuer_Kultur_und_Integration
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Krems.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Telfs.pdf
http://www.baden.at/cms/upload/bilder/bauen/stadterneuerung/richtlinien.pdf
http://www.noe.gv.at/noe/75772_dorferneuerung.html
http://www.noe.gv.at/noe/einwanderungzukunft.2.html
http://www.noe.gv.at/noe/26623_29-November-2001-LR-Knotzer-Lokalaugenschein-im-Fluec.html
http://www.noe.gv.at/noe/26623_29-November-2001-LR-Knotzer-Lokalaugenschein-im-Fluec.html
https://www.integrationsstelle-ooe.at/Mediendateien/so_gemeindeleitfaden.pdf
http://www2.land-oberoesterreich.gv.at/internetpub/InternetPubPublikationDetail.jsp?SessionID=SID-020C3B25-AB49D0BE&xmlid=Seiten%2F23982.htm&pbNr=300132&dest=ooe
http://www2.land-oberoesterreich.gv.at/internetpub/InternetPubPublikationDetail.jsp?SessionID=SID-020C3B25-AB49D0BE&xmlid=Seiten%2F23982.htm&pbNr=300132&dest=ooe
http://www2.land-oberoesterreich.gv.at/internetpub/InternetPubPublikationDetail.jsp?SessionID=SID-020C3B25-AB49D0BE&xmlid=Seiten%2F23982.htm&pbNr=300132&dest=ooe
http://www.agenda21-ooe.at/aktuelles/aktuelles/beitrag/agenda-21-regionaltreffen-zusammen-wachsen-und-zusammen-leben.html
http://www.agenda21-ooe.at/aktuelles/aktuelles/beitrag/agenda-21-regionaltreffen-zusammen-wachsen-und-zusammen-leben.html
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/179809.htm
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/26903.htm
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/So_Integrationsleitbild.pdf
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/So_Integrationsleitbild.pdf
http://www.noe.gv.at/noe/Raumordnung/landesentwicklungskonzept.pdf
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/SO_IntegrationIst.pdf
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/SO_IntegrationIst.pdf


   197 

http://www.sos.at/fileadmin/user_upload/downloads/Downloads/SO_Integration_Umsetzung1.pdf  letöltés: 

2018.3.20 

Amt der Salzburger Landersregierung (2006): Integrationskonzept für die Stadt Salzburg  

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Salzburg.pdf  

letöltés: 2018.3.20. 

Amt der Salzburger Landersregierung (2012): Migrationsstelle des Landes Salzburg 

https://www.salzburg.gv.at/themen/gv/migration/migrationsstelle.htm  letöltés: 2018.3.20. 

Amt der Salzburger Landersregierung (2013): Arbeitsübereinkommen 2013-2018 – Grundlagen für die 

Zusammenarbeit. Schriftenreihe des Landes-Medienzentrums Nr. 122 

https://www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/Documents/pdf-21206-arbeitsuebereinkommen2013.pdf letöltés: 

2018.3.20 

Amt der Salzburger Landersregierung (2013): Salzburger Weg der Integration 

https://www.salzburg.gv.at/themen/integration letöltés: 2018.3.20. 

Amt der Salzburger Landersregierung (2015): Salzburger Weg der Integration 

https://www.salzburg.gv.at/themen/gesellschaft/integration letöltés: 2018.3.20. 

Amt der Salzburger Stadtregierung (2006): Integrationskonzept für die Stadt Salzburg. Hafelekar – 

Zentrum für MigrantInnen in Tirol. Innsbruck. https://www.stadt-

salzburg.at/pdf/integrationskonzept_der_stadt_salzburg.pdf letöltés: 2018.3.20. 

Amt der Salzburger Stadtregierung (2016): Salzburger Weg der Integration  

https://www.salzburg.gv.at/themen/gesellschaft/integration letöltés: 2018.3.20. 

Amt der Stad Dornbirn (2002): Integrationsleitbild mit Maßnahmenplan. Dornbirn https://www.imz-

tirol.at/images/stories/leitbilder_interviews_mehr/integrationsleitbilddornbirn.pdf 2018.3.20. 

Amt der Stad Dornbirn (2016): Zusammenleben in Dornbirn -  Leitbild und Strategien für ein gutes 

Zusammenleben in Vielfalt https://www.dornbirn.at/fileadmin-

client/gruppe3/dokumente/Fluechtlinge/Leitbild_Zusammenleben_2017_onineversion.pdf 2018.3.20. 

Amt der Stad Dornbirn (2017): Integrationsleitbild – Zusammenleben in Dornbirn. Dornbirn 

https://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/buergerbeteiligung/neues-leitbild-zusammenleben/ 2018.3.20. 

Amt der Stadt Dornbirn (2006): Das Integrationsleitbild der Stadt Dornbirn und dessen Umsetzung – 

interner Bericht. Abteilung Soziales und Bildung, Dornbirn2018.3.20. 

Amt der Stadt Dornbirn (2010): Integrationsservice 2010. https://www.dornbirn.at/buergerservice-

dornbirn/Integrationsservice.536.0.html 2018.3.20. 

Amt der Stadt Dornbirn (2013): Integrationsservice 2013. https://www.dornbirn.at/buergerservice-

dornbirn/Integrationsservice13.0.html 2018.3.21. 

Amt der Stadt Dornbirn (2013): Leben in Dornbirn – Zusammenleben 2013 https://www.dornbirn.at/leben-

in-dornbirn/zusammenleben13 2018.3.25. 

Amt der Stadt Dornbirn (2015): Leben in Dornbirn – Zusammenleben https://www.dornbirn.at/leben-in-

dornbirn/zusammenleben/ 2018.3.20. 

Amt der Stadt Feldkirch (2009): Integrationsleitbild / Mission Statement. Feldkirch 

https://www.feldkirch.at/rathaus/integration/integrationsleitbild-der-stadt-feldkirch/ 2018.3.20. 

Amt der Stadt Feldkirch (2013): Stadtentwicklungsplan 2012. Feldkirch 

https://www.feldkirch.at/stadt/stadtentwicklungsplan-und-raeumliches-entwicklungskonzept/ 2018.3.20. 

Amt der Stadt Feldkirch (2017): Beteiligungsplattform zum Stadtentwicklungsplan 2018. 

https://www.stadt-entwickeln.at/ 2018.3.20. 

Amt der Stadt Feldkirch (2017): Dienstleistungen – Honlap 

https://www.feldkirch.at/leben/dienstleistungen-von-a-z/#I 2018.30.20. 

Amt der Stadt Hallein – Bezirkshauptmannschaft Salzburg – Salzburg Digital (2017):  Vorausschauende 

Integrationsarbeit in Hallein. Salzburg 24 Heft 3/2017. 1-5. Salzburg2018.03.20. 

http://www.sos.at/fileadmin/user_upload/downloads/Downloads/SO_Integration_Umsetzung1.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Salzburg.pdf
https://www.salzburg.gv.at/themen/gv/migration/migrationsstelle.htm
https://www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/Documents/pdf-21206-arbeitsuebereinkommen2013.pdf
https://www.salzburg.gv.at/themen/integration
https://www.salzburg.gv.at/themen/gesellschaft/integration
https://www.stadt-salzburg.at/pdf/integrationskonzept_der_stadt_salzburg.pdf
https://www.stadt-salzburg.at/pdf/integrationskonzept_der_stadt_salzburg.pdf
https://www.salzburg.gv.at/themen/gesellschaft/integration
https://www.imz-tirol.at/images/stories/leitbilder_interviews_mehr/integrationsleitbilddornbirn.pdf
https://www.imz-tirol.at/images/stories/leitbilder_interviews_mehr/integrationsleitbilddornbirn.pdf
https://www.dornbirn.at/fileadmin-client/gruppe3/dokumente/Fluechtlinge/Leitbild_Zusammenleben_2017_onineversion.pdf
https://www.dornbirn.at/fileadmin-client/gruppe3/dokumente/Fluechtlinge/Leitbild_Zusammenleben_2017_onineversion.pdf
https://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/buergerbeteiligung/neues-leitbild-zusammenleben/
https://www.dornbirn.at/buergerservice-dornbirn/Integrationsservice.536.0.html
https://www.dornbirn.at/buergerservice-dornbirn/Integrationsservice.536.0.html
https://www.dornbirn.at/buergerservice-dornbirn/Integrationsservice13.0.html
https://www.dornbirn.at/buergerservice-dornbirn/Integrationsservice13.0.html
https://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/zusammenleben13
https://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/zusammenleben13
https://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/zusammenleben/
https://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/zusammenleben/
https://www.feldkirch.at/rathaus/integration/integrationsleitbild-der-stadt-feldkirch/
https://www.feldkirch.at/stadt/stadtentwicklungsplan-und-raeumliches-entwicklungskonzept/
https://www.stadt-entwickeln.at/
https://www.feldkirch.at/leben/dienstleistungen-von-a-z/#I


   198 

Amt der Stadt Hallein (2013): Aufgaben und Ermächtigungen es Ausschusses für Integration und 

Zusammenleben sowie Energieangelegenheiten.  

http://www.hallein.gv.at/Funktionsbereich_Integration_und_Zusammenleben 2018.30.20. 

Amt der Stadt Hohenems (2009): Zusammen Leben in Hohenems – Leitlinien mit Schwerpunkt 

Zuwanderung und Integration. Hohenems 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Leitlinien_Hohenems.pdf 

2018.03.20. 

Amt der Stadt Leoben (2010): Integrationskonzept 2010 in: Entwicklungsstrategie 2010 

https://www.staedtebund.gv.at/themen/integration-und-migration/integrationskonzepte-leitbilder-leitlinien/ 

2018.03.20. 

Amt der Stadt Traismauer (2004): Integrationskonzept mit Maßnahmenplan 2004 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Telfs.pdf  

Amt der Stadtgemeinde Bruck an der Mur (2012): Zusammenleben  in Vielfalt. In: Stadtnachrichten 

2012/3, Bruck an der Mur www.bruckmur.at/pdf/amtsblatt/ABL_oktober_2012.pdf 2018.03.20. 

Amt der Stadtgemeinde Hainburg an der Donau – Interkulturelles Zentrum Österreich (2006): 

Integrationsleitbild für die Stadt Hainburg an der Donau mit Maßnahmenplan. 2018.03.22. 

Amt der Stadtgemeinde Kapfenberg (2010): Maßnahmen und Aktivitäten zur Förderung des 

Zusammenlebens 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Ma%C3%9Fnahmenplan_Kapf

enberg.pdf 2018.03.22. 

Amt der Stadtgemeinde Laarkirchen (2010): Zukunftsprofil Laarkirchen. 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Zukunftsprofil_Laakirchen.pdf 

2018.03.22. 

Amt der Stadtgemeinde Mattersburg (2010): Stadterneuerung – eine Gemeinde zum Wohlfühlen. 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Leitbild_Mattersburg.pdf 

2018.03.22. 

Amt der Stadtgemeinde Mattersburg (2017): Stadtentwicklungsplan 2030 Mattersburg. 

https://www.mattersburg.gv.at/images/Dokumente/step2030/Mattersburg_Step2030_Einzelseiten_BESCH

LUSS%20hp-small.pdf 2018.03.22. 

Amt der Stadtgemeinde Neusiedl am See (2009): Stadterneuerung Neusiedl am See – Leitbild.  

http://www.neusiedlamsee.at/fileadmin/redaktion_gemeinde/dokumente/buergerservice/Leitbild.pdf 

2018.03.22. 

Amt der Stadtgemeinde Wörgl (2004): Beschluss der Gemeinderat Wörgl über die Integrationsleitziele  

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitziele_Wörgl.pdf 

2018.03.22. 

Amt der Stadtgemeinde Wörgl (2009): Integrationskonzept Wörgl 2009 

http://www.igz.woergl.at/pdf/integrationskonzeptw.pdf 2018.03.22. 

Amt der Stadtregierung Baden (2006): Stadterneuerung 2009 – Konzept http://www.baden.at/de/unsere-

stadt/stadtentwicklung/stadterneuerung/stadterneuerung-bewegt-die-stadt.html 2018.03.22. 

Amt der Stadtregierung Baden (2010): Stadterneuerung 2009 – Bericht und Maßnahmen 

http://www.baden.at/de/unsere-stadt/stadtentwicklung/stadterneuerung/stadterneuerung-bewegt-die-

stadt.html2018.03.22. 

Amt der Stadtregierung Baden (2013): Baden Zeigt Herz – Initiative der Stadt Baden zur Förderung der 

Integration  www.badenzeigtherz.at 2018.03.22. 

Amt der Stadtregierung Baden (2013): Stadterneuerung 2009 – Konzept für Integration 

http://www.baden.at/de/unsere-stadt/stadtentwicklung/stadterneuerung/stadterneuerung-bewegt-die-

stadt.html letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Stadtregierung Bregenz (2017): Integrationsleitbild. Bregenz 

https://www.bregenz.gv.at/fileadmin/user_upload/document/zusammen_leben/integration_und_migration/I

ntegrationsleitbild_der_Landeshauptstadt_Bregenz.pdf  letöltés: 2018.03.22. 

http://www.hallein.gv.at/Funktionsbereich_Integration_und_Zusammenleben
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Leitlinien_Hohenems.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/themen/integration-und-migration/integrationskonzepte-leitbilder-leitlinien/
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Telfs.pdf
http://www.bruckmur.at/pdf/amtsblatt/ABL_oktober_2012.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Ma%C3%9Fnahmenplan_Kapfenberg.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Ma%C3%9Fnahmenplan_Kapfenberg.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Zukunftsprofil_Laakirchen.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Leitbild_Mattersburg.pdf
http://www.neusiedlamsee.at/fileadmin/redaktion_gemeinde/dokumente/buergerservice/Leitbild.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitziele_Wörgl.pdf
http://www.igz.woergl.at/pdf/integrationskonzeptw.pdf
http://www.baden.at/de/unsere-stadt/stadtentwicklung/stadterneuerung/stadterneuerung-bewegt-die-stadt.html
http://www.baden.at/de/unsere-stadt/stadtentwicklung/stadterneuerung/stadterneuerung-bewegt-die-stadt.html
http://www.baden.at/de/unsere-stadt/stadtentwicklung/stadterneuerung/stadterneuerung-bewegt-die-stadt.html
http://www.baden.at/de/unsere-stadt/stadtentwicklung/stadterneuerung/stadterneuerung-bewegt-die-stadt.html
http://www.badenzeigtherz.at/
http://www.baden.at/de/unsere-stadt/stadtentwicklung/stadterneuerung/stadterneuerung-bewegt-die-stadt.html
http://www.baden.at/de/unsere-stadt/stadtentwicklung/stadterneuerung/stadterneuerung-bewegt-die-stadt.html
https://www.bregenz.gv.at/fileadmin/user_upload/document/zusammen_leben/integration_und_migration/Integrationsleitbild_der_Landeshauptstadt_Bregenz.pdf
https://www.bregenz.gv.at/fileadmin/user_upload/document/zusammen_leben/integration_und_migration/Integrationsleitbild_der_Landeshauptstadt_Bregenz.pdf


   199 

Amt der Stadtregierung Klagenfurt am Wörthersee (2014): Stadtentwicklungskonzept 2020 – für 

Klagenfurt am Wörthersee https://www.klagenfurt.at/downloads/STEK_2020.pdf  letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Stadtregierung Klagenfurt am Wörthersee (2017): Integration – Leben in Klagenfurt  - Webseite 

der Stadt https://www.klagenfurt.at/leben-in-klagenfurt/integration.html  letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Stadtregierung Klagenfurt am Wörthersee (2017): Leitbild 

https://www.klagenfurt.at/_Resources/Persistent/c23be817ed23bc781aa0f64fe1041ff572960891/Leitbild_

Klagenfurt_kl.pdf 2018.03.22. 

Amt der Stadtregierung St. Pölten (2017): St. Pölten wird sexy – Leitfaden 2017  http://www.st-

poelten.gv.at/Content.Node/wirtschaft/aktuelles/news/St._Poelten_wird_sexy.at.php letöltés: 2018.03.22.. 

Amt der Steiermarkischen Landesregierung (2011): Charta des Zusammenlebens in Vielfalt  

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Charta%20des%20Zusammenl

ebens%20in%20Vielfalt_Steiermark.pdf letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Steiermarkischen Landesregierung (2012): Integration is überall – ein Konzept. Verlag der 

Landesakademie. letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Steiermarkischen Landesregierung (2012): Stenografischer Bericht – Jugendlandtag 30.11.2012 

http://www.landtag.steiermark.at/cms/dokumente/12556941_122780382/55cf4a45/20121130_Jugendlandta

g.pdf letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Steiermarkischen Landesregierung (2013): Charta des Zusammenlebens in Vielfalt – die 

Umsetzung der Integrationsstrategie Nr. 3. http://www.soziales.steiermark.at/cms/ziel/108305469/DE/ 

letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Steiermarkischen Landesregierung (2015): Zusammenleben in Vielfalt – Die Steiermark setzt 

Zeichen. – Homepage Land Steiermark – Abteilung Soziales 

http://www.soziales.steiermark.at/cms/ziel/105865216/DE/ letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Tiroler Landesregierung (2006): Integration mit Zugewanderten – Integrationskonzept. 

http://www.igz.woergl.at/pdf/integrationskonzepttirol.pdf letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Tiroler Landesregierung (2015): Integrationskonzept 

https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-

soziales/integration/integrationsleitbild/integrationskonzept.pdf  letöltés: 2018.03.25. 

Amt der Villacher Stadtregierung (2002): Örtliches Stadtentwicklungskonzept – STEK 2015. Villach. 

letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Villacher Stadtregierung (2015): Örtliches Stadtentwicklungskonzept STEVI 2025. 

https://villach.at/stadt-service/bauprojekte-und-stadtentwicklung/stadtentwicklungskonzept-stevi letöltés: 

2018.03.22. 

Amt der Villacher Stadtregierung (2016): Integrationsleitbild der Stadt Villach  

http://www.villach.at/getmedia/9ea059a0-c49c-4c3f-8baa-697ae603ffee/2017_Integrationsleitbild.pdf.aspx  

letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Villacher Stadtregierung (2017): Stadt – Erleben: Migration und Integration – Webseite der Stadt 

Villach http://www.villach.at/stadt-erleben/villach-lebt-integration  letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Völkermarkter Stadtregierung – Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt (2013): Standort- und 

Markenentwicklung 2020.  https://www.voelkermarkt.gv.at/standortundmarkenentwicklung.html letöltés: 

2018.03.22. 

Amt der Vorarlberger Landesregierung (2012) : Integrationsleitbilder des Landes Vorarlberg 

www.dornbirn.gv.at/integration/leitbild2012/ letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Vorarlberger Landesregierung (2015): Evaluation der Integrationsarbeit und – landschaft 

Vorarlbergs 2006-2014.https://www.vorarlberg.at/pdf/endberichtevaluationderin.pdf letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Vorarlberger Landesregierung (2016): Integrationsleitbild – Gemeinsam Zukunft Gestalten 

http://www.vorarlberg.gv.at/pdf/gemeinsamzukunftgestalten.pdf letöltés: 2018.03.22. 

Amt der Wiener Landesregierung (2010): Integration und Diversität in Wien. Tätigkeitsbericht 2008-2009   

Amt der Wiener Landesregierung (2012): Integration und Diversität in Wien. Tätigkeitsbericht 2010-2011 

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/taetigkeitsbericht.pdf letöltés: 2018.03.22. 

https://www.klagenfurt.at/downloads/STEK_2020.pdf
https://www.klagenfurt.at/leben-in-klagenfurt/integration.html
https://www.klagenfurt.at/_Resources/Persistent/c23be817ed23bc781aa0f64fe1041ff572960891/Leitbild_Klagenfurt_kl.pdf
https://www.klagenfurt.at/_Resources/Persistent/c23be817ed23bc781aa0f64fe1041ff572960891/Leitbild_Klagenfurt_kl.pdf
http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/wirtschaft/aktuelles/news/St._Poelten_wird_sexy.at.php
http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/wirtschaft/aktuelles/news/St._Poelten_wird_sexy.at.php
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Charta%20des%20Zusammenlebens%20in%20Vielfalt_Steiermark.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Charta%20des%20Zusammenlebens%20in%20Vielfalt_Steiermark.pdf
http://www.landtag.steiermark.at/cms/dokumente/12556941_122780382/55cf4a45/20121130_Jugendlandtag.pdf
http://www.landtag.steiermark.at/cms/dokumente/12556941_122780382/55cf4a45/20121130_Jugendlandtag.pdf
http://www.soziales.steiermark.at/cms/ziel/108305469/DE/
http://www.soziales.steiermark.at/cms/ziel/105865216/DE/
http://www.igz.woergl.at/pdf/integrationskonzepttirol.pdf
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/integration/integrationsleitbild/integrationskonzept.pdf
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/integration/integrationsleitbild/integrationskonzept.pdf
https://villach.at/stadt-service/bauprojekte-und-stadtentwicklung/stadtentwicklungskonzept-stevi
http://www.villach.at/getmedia/9ea059a0-c49c-4c3f-8baa-697ae603ffee/2017_Integrationsleitbild.pdf.aspx
http://www.villach.at/stadt-erleben/villach-lebt-integration
https://www.voelkermarkt.gv.at/standortundmarkenentwicklung.html
http://www.dornbirn.gv.at/integration/leitbild2012/
https://www.vorarlberg.at/pdf/endberichtevaluationderin.pdf
http://www.vorarlberg.gv.at/pdf/gemeinsamzukunftgestalten.pdf
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/taetigkeitsbericht.pdf


   200 

Amt der Wiener Landesregierung (2012): Integration und Diversität in Wien - Monitoring 2009-2011 

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/monitor-2012.pdf  letöltés: 2018.03.25. 

APG – Allgemeines Pensionsgesetz 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003831 

letöltés: 2018.03.25. 

ASVG – Bundesgesetz vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008147  

letöltés: 2018.03.25. 

Asylgesetz 2005 – Bundesgesetz über die Gewährung von 

Asyl  http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200042

40 letöltés: 2018.03.25. 

AuslBG - Bundesgesetz vom 20. März 1975, mit dem die Beschäftigung von Ausländern geregelt 

wird  http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100083

65 

AVG 1991 – Allgemeines 

Verwaltungsverfahrensgesetz  http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&G

esetzesnummer=10005768 letöltés: 2018.03.25. 

Bescheid des Verfassungsgerichtshof zur Aufhebund des Ausländerwahlrechts in Wien. 

Verfassungsherichtshof 2014  www.vfgh.gv.at  letöltve: 2017.12.01. 

Bezirkhauptmannschaft Dornbirn (2014): Aufgaben und Leistungen im Bereich Fremdenwesen und Polizei 

http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bezirkshauptmannschaften/dornbirn/abteilungen/polizei/weitereinform

ationen/aufgaben_leistungen/aufgaben_leistungen.htm letöltés: 2018.03.25. 

Blaschitz, Valentin, Bürgermeister der Stadt Völkermarkt( 2015): Bürgerinformation betreffend Asyl.   

https://www.voelkermarkt.gv.at/news/20-asywerber.html  letöltés: 2018.03.25. 

Bludenz Maßnahmen im Rahmen vom Netzwerk mehr Sprache. Okay Integration und Vielfalt in 

Vorarlberg. https://www.okay-line.at/okay-programme/netzwerk-mehr-sprache/  letöltés: 2018.03.25. 

Broschüre Zusammenleben in Österreich. Bundesministerium für Europa und Äußeres, 2015 Wien.  

Broschüre Zusammenleben in Österreich. Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, 2017 

Wien http://www.staatsbuergerschaft.gv.at/index.php?id=27  letöltés: 2018.03.25. 

Integrationsbericht 2012 Bundesministerium für Europa und Außeres 2012 

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2012/Integrations

bericht_2012_Band_3_ANSICHT.pdf  letöltés: 2018.03.25. 

Gemeinsam kommen wir zusammen – Expertenbeiträge zur Integration. Bundesministerium für Inneres  

2013  Wien 

Nationaler Aktionsplan für Integration – Bericht. Bundesministerium für Inneres  2012 Wien 

Nationaler Aktionsplan für Integration – Bericht. Bundesministerium für Inneres  2014 Wien 

COM 2007/ 581. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen - Das europäische Interesse: Erfolg im 

Zeitalter der Globalisierung, European Kommission  2008 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/HIS/?uri=COM:2007:0581:FIN letöltés: 2017.1.12. 

COM 2003/0336 final ommunication from the Commission to the Coucil, the European Parliament, the 

European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions on Immigration, Integration 

and Employment. European Commission  2003 http://europa.eu.int/eur-

lex/en/com/cnc/2003/com2003_0336en01.pdf  letöltés: 2018.03.25. 

COM 2004/0811 Green Paper on an EU approach to managing economic migration. European Commission 

2004 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52004DC0811letöltés: 2015.19.12. 

COM 2005/ 0669 Communication from the Commission - Policy Plan on Legal Migration European 

Commission 2005 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52005DC0669 

letöltés: 2015.09.12. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003831
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008147
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004240
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004240
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008365
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008365
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005768
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005768
http://www.vfgh.gv.at/
http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bezirkshauptmannschaften/dornbirn/abteilungen/polizei/weitereinformationen/aufgaben_leistungen/aufgaben_leistungen.htm
http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bezirkshauptmannschaften/dornbirn/abteilungen/polizei/weitereinformationen/aufgaben_leistungen/aufgaben_leistungen.htm
https://www.voelkermarkt.gv.at/news/20-asywerber.html
https://www.okay-line.at/okay-programme/netzwerk-mehr-sprache/
http://www.staatsbuergerschaft.gv.at/index.php?id=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52005DC0669


   201 

COM 2006/ 735, The Global Approach to Migration one year on: towards a comprehensive European 

migration policy, European Commission 2006  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=1&year=2006&number=735&

language=de letöltés: 2017.08.10. 

COM 2007/0248 final Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, 

The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions on circular migration 

and mobility partnerships between the European Union and third countries https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0248:FIN:EN:PDF letöltve: 2016.1.14. 

COM 2008/820 roposal for a Regulation Of The European Parliament And Of The Council Establishing 

The Criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application 

for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless 

person, European Commission 2008 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2008&number=820&language=

de letöltve: 2018.10.11. 

COM(2010) 2020 final Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth European 

Commission 2010, https://www.eea.europa.eu/policy-documents/com-2010-2020-europe-2020 letöltvve: 

2018.10.15. 

COM(2011) 455 final - European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals. European 

Commission 2011 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/EN/1-2011-455-EN-F1-1.Pdf 

letöltve: 2016.12.18. 

COM 2000/0757 final   Communication from the Commission to the Council and the European Parliament 

on a Community immigration policy, Executive Summary, European Commission  http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3 A52000DC0757 letöltés: 2016.12.10. 

COM 2004/0401 -  A Bizottság közleménye az Európai Tanácsnak és a Parlamentnek - A szabadság, 

biztonság és igazságosság övezete: a tamperei program mérlege és az új iránymutatások.. Európai 

Bizottság(2004:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri= CELEX :52004DC0401 letöltés: 

2017.4.10. 

Council Decision of 20 May 1999 determining, in conformity with the relevant provisions of the Treaty 

establishing the European Community and the Treaty on European Union, the legal basis for each of the 

provisions or decisions which constitute the Schengen acquis, 1999/436/EC  h European Council 1999 

ttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX %3A31999D0436 letöltés: 2017.4.20. 

Das Integrationsleitbild – Neu endlich umgesetzt. Freiheitliche Partei Österreichs Region Kirchdorf, 

Kirchdorf 2017  http://www.fpoe-kirchdorf.at/2018/06/06/integrationsleitbild-neu-endlich-umgesetzt/  

letöltés: 2018.03.25. 

Gemeindamt Grödig (2012): Miteinander statt nebeneinander – Konzept, Bezirksblatter Salzburg, 

17.12.2012, 18-22, https://www.meinbezirk.at/tag/grödig/28#pagination-top  letöltés: 2018.03.25. 

Gemeindeamt Gloggnitz – Caritas Wien (2011): Informationsfolder, ZusammenReden, 

Integrationsgespräche https://archiv.zusammenreden.net/gloggnitz/Folder_ZusammenReden_Gloggnitz.pdf 

letöltés: 2018.03.25. 

Gemeindeamt Telfs (2014): Wir sind Telfs – Homepage des Gemeindeamtes Telfs – Abteilung Soziales 

und Integration https://www.telfs.at/soziales-integration-694.html letöltés: 2018.03.25. 

Gemeindeamt Telfs (2016): Marktgemeinde Telfs – Homepage des Gemeindeamtes Telfs 

https://www.telfs.at/verwaltung-abteilungen.html letöltés: 2018.03.25. 

Gemeindeamt Telfs (2016): Wir sind Telfs – Homepage des Gemeindeamtes Telfs – Abteilung Soziales 

und Integration https://www.telfs.at/soziales-integration-694.html letöltés: 2018.03.25. 

Gemeinderat der Stadt Ebreichsdorf (2012): Wir sind Stadt – Leitbild Ebreichsdorf 

https://www.ebreichsdorf.at/Stadt/Smart_City_Ebreichsdorf letöltés: 2018.03.25. 

Gemeinderat der Stadt Ebreichsdorf (2016): Smar City Ebreichsdorf – Entwicklungskonzept 2016 

https://www.ebreichsdorf.at/Stadt/Smart_City_Ebreichsdorf/Publikationen_zum_Projekt letöltés: 

2018.03.25. 

Gemeinderat der Stadt Graz (2011): Strategien der Sachbereichte zur Stadtentwicklungskonzept 4.0 

https://www.graz.at/cms/dokument-downloader/?art_id=10165681&context=7758015 letöltés: 2018.03.25. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=1&year=2006&number=735&language=de
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=1&year=2006&number=735&language=de
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0248:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0248:FIN:EN:PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2008&number=820&language=de
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2008&number=820&language=de
https://www.eea.europa.eu/policy-documents/com-2010-2020-europe-2020
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/EN/1-2011-455-EN-F1-1.Pdf
http://www.fpoe-kirchdorf.at/2018/06/06/integrationsleitbild-neu-endlich-umgesetzt/
https://www.meinbezirk.at/tag/grödig/28#pagination-top
https://archiv.zusammenreden.net/gloggnitz/Folder_ZusammenReden_Gloggnitz.pdf
https://www.telfs.at/soziales-integration-694.html
https://www.telfs.at/verwaltung-abteilungen.html
https://www.telfs.at/soziales-integration-694.html
https://www.ebreichsdorf.at/Stadt/Smart_City_Ebreichsdorf
https://www.ebreichsdorf.at/Stadt/Smart_City_Ebreichsdorf/Publikationen_zum_Projekt
https://www.graz.at/cms/dokument-downloader/?art_id=10165681&context=7758015


   202 

Gemeinderat der Stadt Graz (2012): Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklung 

https://www.graz.at/cms/beitrag/10195399/8119940/Smart_City_Graz.html  letöltés: 2018.03.25. 

Gemeinderat der Stadt Graz (2013): Stadtentwicklungskonzept 4.0 STEK  

https://www.graz.at/cms/dokument-downloader/?art_id=10165681&context=7758015  letöltés: 2018.03.25. 

Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau – Verein Impulse (2004): Integrationsleitbild – 

Evaluierungsbericht. Verein Impulse, Krems  

Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau – Verein Impulse (2008): Integrationsleitbild – 

Evaluierungsbericht und Maßnahmenplan 2008. Verein Impulse, Krems 

Gemeinderat der Stadt Villach (2012):  Niederschrift über die festliche Gemeinderatssitzung am 16. März 

2012. https://www.villach.at/VillachPortal/media/Downloads/Gemeinderatsprotokolle/GR_2012_03 

_13.pdf?ext=.pdf  letöltés: 2018.03.25. 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Schwaz (2008): Beschluss über die Integrationsmaßnahmen 2008 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Schwaz.pdf  

letöltés: 2018.03.25. 

Gemeinderat Telfs (2011): Weißbuch des Integrationsausschußes Telfs. 

https://www.telfs.at/files/user_upload/pdf-dokumente/Weissbuch/weissbuch2011.pdf letöltés: 2018.03.25. 

Gemeinderat Telfs (2012): Telfer Integrationspreis. Aktuelles 2012.2.18. https://www.telfs.at/news-

detail/gemeinderat-beschloss-integrationspreis.html letöltés: 2018.03.25. 

Gemeinderat Telfs (2014): Weißbuch des Integrationsausschußes Telfs: Diverstitätsbericht. 

https://www.telfs.at/files/user_upload/pdf-dokumente/Weissbuch/Weissbuch_2014_HP.pdf letöltés: 

2018.03.25. 

Gemeinderat Telfs (2015): Diversitätsbericht des Integrationsausschußes Telfs 

https://www.telfs.at/files/user_upload/pdf-dokumente/Weissbuch/Diversitaetsbericht_2015.pdf letöltés: 

2018.03.25. 

Gemeinderat Villach (2012): Protokoll 2012/03 

https://www.villach.at/VillachPortal/media/Downloads/Gemeinderatsprotokolle/GR_2012_03_ 

13.pdf?ext=.pdf letöltés: 2018.03.25. 

Geschäftsstelle der Österreichischen Raumordnungskonferenz (2011): Österreichisches 

Raumentwicklungskonzept ÖREK 2011. Geschäftsstelle der ÖR, Wien  

Glossar zu Asyl und Migration. Ein Instrument zur besseren Vergleichbarkeit. Europäische Kommisssion – 

Europäisches Migrationsnetzwerk 2014 

GSVG – Bundesgesetz vom 11. Oktober 1978 über die Sozialversicherung der in der gewerblichen 

Wirtschaft selbständig  Erwerbstätigen   

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer =10008422 

letöltés: 2018.03.25. 

Integrationsbeirat Kirchdorf (2012): Geschäftsordnung und Ziele des Integrationsbeirates der Stadt 

Kirchdorf an der Krems. Amt der Kirchdorfer Stadtregierung, Kirchdorf 

Integrationsbericht. Vorschläge des Expertenrates für Integration. Expertenrat für Integration 2016 Wien 

Integrationspolitische Strukturen in Vorarlberg. Verein Okay-Line 2016 www.okay-

line.at/Wissen/integrationspolitische-strukturen-in-vorarlberg/leitbilder-und-evaluierungsberichte.html 

letöltve: 2018.07.05. 

Integrationszentrum Wörgl (2012): Jahresplanung 2012 

Integrationszentrum Wörgl (2014): Das Integratonszentrum der Stadtgemeinde Wörgl 

http://www.igz.woergl.at/igz_woergl.php  letöltés: 2018.03.25. 

Kaufmann, G. (2014): Auf dem Erfolg von 40 Jahren weiter aufbaufen. Perspektiven Heft, 07-08-2014. 

Stadt Wien – MA 53, Wien.  

Landesakademie Niederösterreich (2012): Niederösterreich ist unsere Zuhause – Integrationsleitfaden für 

die Vielfalt. Verlag Landesakademie, St. Pölten 

https://www.graz.at/cms/beitrag/10195399/8119940/Smart_City_Graz.html
https://www.graz.at/cms/dokument-downloader/?art_id=10165681&context=7758015
https://www.villach.at/VillachPortal/media/Downloads/Gemeinderatsprotokolle/GR_2012_03%20_13.pdf?ext=.pdf
https://www.villach.at/VillachPortal/media/Downloads/Gemeinderatsprotokolle/GR_2012_03%20_13.pdf?ext=.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Schwaz.pdf
https://www.telfs.at/files/user_upload/pdf-dokumente/Weissbuch/weissbuch2011.pdf
https://www.telfs.at/news-detail/gemeinderat-beschloss-integrationspreis.html
https://www.telfs.at/news-detail/gemeinderat-beschloss-integrationspreis.html
https://www.telfs.at/files/user_upload/pdf-dokumente/Weissbuch/Weissbuch_2014_HP.pdf
https://www.telfs.at/files/user_upload/pdf-dokumente/Weissbuch/Diversitaetsbericht_2015.pdf
https://www.villach.at/VillachPortal/media/Downloads/Gemeinderatsprotokolle/GR_2012_03_%2013.pdf?ext=.pdf
https://www.villach.at/VillachPortal/media/Downloads/Gemeinderatsprotokolle/GR_2012_03_%2013.pdf?ext=.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer%20=10008422
http://www.okay-line.at/Wissen/integrationspolitische-strukturen-in-vorarlberg/leitbilder-und-evaluierungsberichte.html
http://www.okay-line.at/Wissen/integrationspolitische-strukturen-in-vorarlberg/leitbilder-und-evaluierungsberichte.html
http://www.igz.woergl.at/igz_woergl.php


   203 

Az Európai Unióról Szóló Szerződés és az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés egységes 

szerkezetbe foglalt változata.  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/hu/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT&print=true letöltés: 2017.11.11. 

Magistrat der Freistadt Eisenstadt (2015): Stadtentwicklungsplan Eisenstadt 2030 

https://www.eisenstadt.gv.at/fileadmin/eisenstadt.gv.at/Benutzerdateien/Dokumente/Leben-in-

Eisenstadt/STEP_Eisenstadt_web_01.pdf  letöltés: 2018.03.25. 

Magistrat der Freistadt Eisenstadt (2017): Asyl und Integration https://www.eisenstadt.gv.at/leben/asyl-

integration/  

Magistrat der Stadt Bregenz (2006): Integration – Entwicklungskonzept zur Integrationspolitik. 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Bregenz.pdf  

Magistrat der Stadt Bregenz (2017): Leben in Bregenz – Webseite der Stadt 

https://www.bregenz.gv.at/leben/  

Magistrat der Stadt Graz (2014): Integrationsstrategie der Stadt Graz 2015-2020 

https://www.graz.at/cms/dokumente/10261233/178772fb/Integrationsstrategie_web.pdf  letöltés: 

2018.03.25. 

Magistrat der Stadt Graz (2017): Tätigkeitsbericht Integration 2015-2016 

https://www.graz.at/cms/dokumente/10293655_8449144/8d240732/ABI_Taetigkeitsbericht_April_2017_

WEB_2.pdf  letöltés: 2018.03.25. 

Magistrat der Stadt Innsbruck (2010): Statdentwicklung. 

https://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=stadtentwicklung/plan  letöltés: 2018.03.25. 

Magistrat der Stadt Innsbruck (2013): Leitlinien der Integrationsstelle der Stadt Innsbruck 

https://www.innsbruck.gv.at/data.cfm?vpath=redaktion/ma_iii/stadtplanung_stadtentwicklung_integration/

dokumente22/integration7/leitlinien-der-integrationsstelle-der-stadt  letöltés: 2018.03.25. 

Magistrat der Stadt Innsbruck (2017): Leben in Innsbruck – Webseite der Stadt 

https://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=leben--soziales/integration  letöltés: 2018.03.25. 

Magistrat der Stadt Krems an der Donau (2007): Stadterneuerungskonzept Krems an der Donau 2007. 

Magistrat der Stadt Krems – Abteilung Arbeit und Wirtschaft, Krems 

Magistrat der Stadt Krems an der Donau (2015): Stadterneuerungskonzept Krems 2015-2018 

http://www.krems2030.at/wp-content/uploads/2016/11/Stadterneuerungskonzept-Krems-Endfassung.pdf  

letöltés: 2018.03.25. 

Magistrat der Stadt Krems an der Donau (2016): Stadtentwicklung Krems 2030 – Zukunft gemeinsam 

gestalten. http://www.krems2030.at/wp-content/uploads/2016/11/Krems2030_Langversion.pdf  letöltés: 

2018.03.25. 

Magistrat der Stadt Linz (2002): Tätigkeitsbericht des AusländerInnen-Integrationsbeirates Linz. 

http://www.linz.gv.at/images/TB2002-dt.pdf  letöltés: 2018.03.25. 

Magistrat der Stadt Linz (2006): Tätigkeitsbericht des AusländerInnen-Integrationsbeirates Linz, 

Stadtverlag 

Magistrat der Stadt Linz (2010): Friedensstadt Linz, Stadtverlag 

Magistrat der Stadt Linz (2010): Maßnahmenpaket Integration für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Ma%C3%9Fnahmenpaket%20I

ntegration.pdf  letöltés: 2018.03.25. 

Magistrat der Stadt Linz (2010): Tätigkeitsbericht des Migration- und Integrationsbeirates Linz, Stadtverlag 

Magistrat der Stadt Linz (2010): Ziele und Grundsätze 2010 www.linz.at/politik/201003.html  letöltés: 

2018.03.25. 

Magistrat der Stadt Linz (2012): Bevölkerung in der Stadt – Einheimische und Fremde. Linz 

Magistrat der Stadt Linz (2017): Stadt Linz /Verwaltung/Soziales/Integration – Homepage der Stadt Linz 

https://www.linz.at/soziales/57904.asp  letöltés: 2018.03.25. 

Magistrat der Stadt Salzburg (2015): Migrationsarchiv der Stadt Salzburg https://www.stadt-

salzburg.at/internet/websites/migration.htm  letöltés: 2018.03.25. 

https://www.eisenstadt.gv.at/fileadmin/eisenstadt.gv.at/Benutzerdateien/Dokumente/Leben-in-Eisenstadt/STEP_Eisenstadt_web_01.pdf
https://www.eisenstadt.gv.at/fileadmin/eisenstadt.gv.at/Benutzerdateien/Dokumente/Leben-in-Eisenstadt/STEP_Eisenstadt_web_01.pdf
https://www.eisenstadt.gv.at/leben/asyl-integration/
https://www.eisenstadt.gv.at/leben/asyl-integration/
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/integration/Leitbild_Bregenz.pdf
https://www.bregenz.gv.at/leben/
https://www.graz.at/cms/dokumente/10261233/178772fb/Integrationsstrategie_web.pdf
https://www.graz.at/cms/dokumente/10293655_8449144/8d240732/ABI_Taetigkeitsbericht_April_2017_WEB_2.pdf
https://www.graz.at/cms/dokumente/10293655_8449144/8d240732/ABI_Taetigkeitsbericht_April_2017_WEB_2.pdf
https://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=stadtentwicklung/plan
https://www.innsbruck.gv.at/data.cfm?vpath=redaktion/ma_iii/stadtplanung_stadtentwicklung_integration/dokumente22/integration7/leitlinien-der-integrationsstelle-der-stadt
https://www.innsbruck.gv.at/data.cfm?vpath=redaktion/ma_iii/stadtplanung_stadtentwicklung_integration/dokumente22/integration7/leitlinien-der-integrationsstelle-der-stadt
https://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=leben--soziales/integration
http://www.krems2030.at/wp-content/uploads/2016/11/Stadterneuerungskonzept-Krems-Endfassung.pdf
http://www.krems2030.at/wp-content/uploads/2016/11/Krems2030_Langversion.pdf
http://www.linz.gv.at/images/TB2002-dt.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Ma%C3%9Fnahmenpaket%20Integration.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/Ma%C3%9Fnahmenpaket%20Integration.pdf
http://www.linz.at/politik/201003.html
https://www.linz.at/soziales/57904.asp
https://www.stadt-salzburg.at/internet/websites/migration.htm
https://www.stadt-salzburg.at/internet/websites/migration.htm


   204 

Magistrat der Stadt Salzburg (2017): 1. Jahresbericht des Beauftragtencenter - Vielfalt 2016 

https://www.stadt-salzburg.at/pdf/jahresbericht_2016_des_beauftragtencenter_der_stad.pdf letöltés: 

2018.05.28. 

Magistrat der Stadt St. Pölten (2008): Vision 2020 St. Pölten  http://www.st-

poelten.gv.at/Content.Node/wirtschaft/service-unternehmer/publikationen/Vision_St-Poelten_2020.pdf   

letöltés: 2018.05.28 

Magistrat der Stadt St. Pölten (2012): Masterplan – Innenstadt. Entwicklungskonzept für Sankt Pölten 

http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/wirtschaft/service-

unternehmer/publikationen/Masterplan_Innenstadt_2020.pdf  letöltés: 2018.05.28 

Magistrat der Stadt St. Pölten (2017): Einwanderung und Integrationsangelegenheiten http://www.st-

poelten.gv.at/Content.Node/buergerservice/integrationsangelegenheiten.php letöltés: 2018.05.28 

Magistrat der Stadt Wien  (2014): Leitlinien der Wiener Integrations- und Diversitätspolitik 

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/integrationsleitlinien.pdf letöltés: 2018.05.28 

Magistrat der Stadt Wien (2017): Migration, Integration und Diversität – Webseite der Stadt Wien 

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/index.html letöltés: 2018.05.28 

Migráns vállalkozók hozzájárulása az EU gazdaságához, 2012/C-351/04, Európai Unió Európai Gazdasági 

és Szociális Bizottsága 2012 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0016:0020:HU:PDF, letöltés dátuma: 

2016.12.07. 

MigrantInnenbeirat der Stadt Graz (2015): Jubiläumsbericht des Grazer MigrantInnenbeirates 1995-2015 

https://www.graz.at/cms/dokumente/10283709_7771507/fa136f6b/20%20Jahre%20MigrantInnenbeirat.pdf  

Policies of the Direction General in Migration and Home Affairs – Annual Activity Report.  European 

Commission  2015 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/activity-report-2015-dg-home_may2016_en.pdf  

letöltve: 2018. január 8. 

Schengeni Megállapodás 1985  és Schengeni Végrehajtási Egyezmény 1990 (1995) 

http://www.euvonal.hu/kulugy/upload/M_26/rek5/4.pdf letöltés: 2018.05.28 

Stadt Wien - Österreichischer Städtebund (2012): Städtepolitik in der Europäischen Union -  Ein Handbuch  

Stadt Wien – Magistratsabteilung 18 (2014): Smart City Wien – Rahmenstrategie. 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/b008380.html letöltés: 2018.05.28 

Stadt Wien – Magistratsabteilung 18 (2014): STEP 2025 - Stadtentwicklungsplan Wien. 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/b008379.html letöltve: letöltés: 2018.05.28 

Verein Menschen-Leben – Amt der Stadtregierung Baden (2012): Integrationsleitbild für die 

Stadtgemeinde Baden. http://www.baden-bei-

wien.at/cms/upload/pdf/20130121_Integrationsleitbild_Baden.pdf letöltés: 2018.05.28 

Verein Nordburgenland Plus – Amt der Burgenländischen Landesregierung – Magistrat der Freistadt 

Eisenstadt (2013): Lokale Entwicklungsstrategie Nordburgenland Plus 2014-2020 

http://www.nordburgenlandplus.at/downloads/ letöltés: 2018.05.28 

  

https://www.stadt-salzburg.at/pdf/jahresbericht_2016_des_beauftragtencenter_der_stad.pdf
http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/wirtschaft/service-unternehmer/publikationen/Vision_St-Poelten_2020.pdf
http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/wirtschaft/service-unternehmer/publikationen/Vision_St-Poelten_2020.pdf
http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/wirtschaft/service-unternehmer/publikationen/Masterplan_Innenstadt_2020.pdf
http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/wirtschaft/service-unternehmer/publikationen/Masterplan_Innenstadt_2020.pdf
http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/buergerservice/integrationsangelegenheiten.php
http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/buergerservice/integrationsangelegenheiten.php
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/integrationsleitlinien.pdf
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/index.html
https://www.graz.at/cms/dokumente/10283709_7771507/fa136f6b/20%20Jahre%20MigrantInnenbeirat.pdf
http://www.euvonal.hu/kulugy/upload/M_26/rek5/4.pdf
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/b008380.html
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/b008379.html
http://www.baden-bei-wien.at/cms/upload/pdf/20130121_Integrationsleitbild_Baden.pdf
http://www.baden-bei-wien.at/cms/upload/pdf/20130121_Integrationsleitbild_Baden.pdf
http://www.nordburgenlandplus.at/downloads/


   205 

Adatbázisok 

Amt der Landesregierung Burgenland https://www.burgenland.at/service/statistik-burgenland/ 

Amt der Landesregierung Steiermark 

http://www.landesentwicklung.steiermark.at/cms/beitrag/12658765/142970621/  

Amt der Landesregierung Vorarlberg https://www.okay-line.at/Home/  

Amt der Stadt Wien https://www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/  

Arbeitsmarktservice Österreich https://www.ams.or.at 

Bundeskanzleiamt Österreich Rechtsinformationssystem https://www.ris.bka.gv.at  

Bundesministerium für Inneres https://www.bmi.gv.at/Downloads/start.aspx  

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung https://bildung.bmbwf.gv.at/ 

schulen/sb/index.html 

Bundesministerium für Gesundheit, Soziales und Frauen 

https://www.sozialministerium.at/site/Service_Medien/Infomaterial/Downloads/?category1=value_19  

Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/de/data/browse-statistics-by-theme  

OECD  http://www.oecd-ilibrary.org/statistics 

Statistik Austria  http://www.statistik.at/web_de/services/datenbank_superstar/index.html 

World Bank  http://data.worldbank.org/ 

 

 

https://www.burgenland.at/service/statistik-burgenland/
http://www.landesentwicklung.steiermark.at/cms/beitrag/12658765/142970621/
https://www.okay-line.at/Home/
https://www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/
https://www.ams.or.at/
https://www.ris.bka.gv.at/
https://www.bmi.gv.at/Downloads/start.aspx
https://bildung.bmbwf.gv.at/
https://www.sozialministerium.at/site/Service_Medien/Infomaterial/Downloads/?category1=value_19
https://ec.europa.eu/eurostat/de/data/browse-statistics-by-theme
http://www.oecd-ilibrary.org/statistics
http://www.statistik.at/web_de/services/datenbank_superstar/index.html
http://data.worldbank.org/


   206 

Minden tagországban a migrációhoz kapcsolódó feladatok, célrendszerk hátterét az 

Európai Unió vonatkozó politikái és célkitűzései adják, melyek mentén a stratégiák és 

keretfeltételek nemzeti szinten kerülnek meghatározásra.  

A kormányközi együttműködés egyik fontos lépése, az Egységes Európai Okmány a 

Római Szerződés modernizálását jelentette (1987). Az Okmány a belső határellenőrzések 

nélküli egységes belső piac megvalósítását 1993. januárjára tűzte ki. Az Okmány az uniós 

szakpolitikák fejlődésére is hatást gyakorolt, így a szociálpolitika, a regionális politika, a 

környezetvédelem, valamint a kutatás és fejlesztés területein jelentett előrelépést. Az 

Okmány eredményeként létrejött a harmadik pillér, a bel- és igazságügyi együttműködés, 

ami fontos lépés volt a közös migrációpolitika felé. Viszont O’Keeffe még a Maastrichti 

Szerződés 1993-as hatályba lépése előtt rávilágított, hogy a Közösség egyre vonzóbbá 

válik a bevándorlók számára, ezért Európa fokozódó nyomás alá fog kerülni (1992). Ezzel 

párhuzamban az is érdekes, hogy a tagállamok hozzáállását mutatja a következő, 1994-es 

tanácsi nyilatkozat, mely arra figyelmeztet, hogy a tagországok el fogják utasítani a 

harmadik országbeli állampolgárok munkavállalás céljából történő beutazását (1996). 

 

Az 1993-ban hatályba lépő Maastrichti Szerződést, mely  tehát az Unió 3 pillérét alakította 

ki, a 1999-es Amszterdami Szerződés módosította. A módosítás a közösségi politikák, azaz 

az első pillér sorába emelte a korábbi harmadik pillér nagy részét, a kapcsolódó Schengeni 

Jegyzőkönyv pedig lehetővé tette az addig elért vívmányok fejlesztésének folytatását. A 

Szerződést rögtön követő Európai Foglalkoztatási Stratégia megszületése járult hozzá az 

országok stratégiáinak formálódásához, hiszen már akkor figyelembe veszi a migrációs 

kihívásokat. Nyitott koordinációs rendszere
56

 révén az információáramlás hatékonyságát is 

segítette (Európai Parlament 2017). A Stratégia, mely ma már az Európa 2020 növekedési 

stratégia része, 4 pillérre támaszkodik, úgy mint a foglalkoztathatóság növelése, 

vállalkozókészség fejlesztése és támogatása, rugalmas foglalkoztatás, valamint egyenlő 

jogok a munkaerőpiacon. A Bizottság a Szerződés és a Stratégia létrejötte utáni 

közleményében arra mutatott rá, hogy egyre kevésbé elfogadható a megelőző 30 év 

                                                 
56

 A nyitott koordinációs módszer később az új, integrációval kapcsolatos politikai eljárások kialakítását is 

segítette, amire a 2000-es nizzai csúcs adott lehetőséget. 

14 Mellékletek 

14.1 A közös migrációpolitika fejlődése 
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bevándorláspolitikája
57

, ebből kifolyólag az államközi együttműködések különösen 

fontosak lesznek (2000). Végül is itt kezdődhetett meg az utak kijelölése a szabadság és a 

biztonság együttes érvényesülésén alapuló térség kiépítése céljából. 

 

A Tamperei Program tekintetében 1999-re a Tanács pontos menetrendet és célokat 

határozott meg, lefektetve a közös bevándorlási politika alapjait is. Az Európai Unión 

belüli szabad mozgás joga (a Schengeni térséggel együtt) egyúttal a biztonság és a 

jogegyenlőség kérdéseivel kapcsolatos kihívásokat is jelentette. A Program kimondta a 

nemzeti jogok harmonizációjának szükségét a beutazási és tartózkodási feltételeire 

vonatkozva, de kiemelte, és éppen az UNHCR
58

 ajánlására, hogy figyelembe kell venni a 

tagállamok kapacitását, történelmi és kulturális tradícióit, kapcsolatait. Ugyanakkor 

szorgalmazta az intenzívebb integrációs politikát is, vagyis kimondta, hogy a menekültek 

és bevándorlók jogi státuszát közelíteni kell fogadó ország polgárainak jogállásához 

(kiemelve a huzamos tartózkodási engedélyeseket). Ilyen jogok a tartózkodási jog, az 

oktatáshoz való jog, a munkavállaláshoz való jog, általában a diszkrimináció-mentesség. 

Az integráció legmagasabb fokaként az Unió már akkor az állampolgárság megszerzését 

jelölte meg, és már akkor a tartózkodás időtartama szerint differenciált (Európai Parlament 

1999). A tagállamok a Programban meghatározott célkitűzések alapján fenntartásokkal 

közelítettek a javasolt együttműködésekhez, azaz a Tamperében rögzített prioritásokkal 

szemben már ekkor saját érdekeik védelmét helyezték előtérbe (Európai Bizottság 2004). 

 

A Hágai Programot megelőzően a Nizzai Szerződés (2003) hozott újabb változásokat, 

ekkor az együttdöntési eljárás és a tanácsi minősített többségű döntéshozatal került 

bevezetésre, bár a tagországok ekkor is erősen védték érdekeiket. A Tanács által elfogadott 

Hágai Program (2005) elismerte, hogy a megfelelően irányított, legális migráció fontos 

szerepet játszik a tudás alapú gazdaság megerősítésében és „a gazdasági fejlődés 

elősegítésében, ezáltal hozzájárulva a lisszaboni stratégia végrehajtásához” ( III/1.4). Az 

Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson be politikai tervet a legális 

migrációra vonatkozóan, különösen befogadási eljárásokat a munkaerőpiacon jelen lévő 

migráns munkaerő csoportokhoz, valamint a keresletben megfigyelhető ingadozásokhoz 

igazodva – a munkaerő-migrációról szóló zöld könyvről is célokat fogalmazott meg. 
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 az 1990-es évek végén nagy számban érkeztek harmadik országbeli állampolgárok az Unió területére, 

nagyrészt a volt Jugoszláviából, de az afrikai országokból is.  
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 Az ENSZ Menekültügyi Ügynöksége 
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Emellett részletes cselekvési keret (következetes és egyértelmű eljárások 

minimumkövetelményei, munkavállalás s tartózkodás keretfeltételei) is jellemzi a Hágai 

Programot, ami túlmutat a Tamperei Programon.  

Fontosnak tartom kiemelni, hogy az Európai Tanács 2007-es lisszaboni ülésén azt a 

stratégiai célt tűzte ki, hogy a térség a legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú 

gazdaságává váljon, és amelyet nagyobb társadalmi kohézió jellemez. A Lisszaboni 

Szerződést követően az Unió pillérrendszere megszűnt, a minősített többség és az 

együttdöntési eljárás vált a fő döntéshozatali formává. A Szerződés a legális migrációs 

politikára vonatkozó rendelkezései még mindig a közös bevándorlási politikát célozták 

meg, kiemelve az illegális bevándorlás elleni küzdelmet, a tartózkodás feltételeinek 

harmonizációját. Nem érinti azonban a tagállamok jogát arra, hogy meghatározzák, hány  

állampolgárt engednek be területükre (Lékó 2004). A migráció szabályozási köre tehát az 

Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozik, a Lisszaboni Szerződés azonban 

kimondja, hogy a szubszidiaritás elvének sérelme esetén a tagok lassíthatják az uniós 

jogalkotást (Blutman 2010).  

 

Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum 2008-ban a francia elnökség egyik 

prioritását jelentette – ez a szigorodó bevándorláspolitikák és a kezdődő válság miatt 

tudható volt már azelőtt, hogy Franciaország került volna elnökségre (Carera 2008). A 

Paktum öt kötelezettségvállalása közül az első a legális migrációra vonatkozó feladatokat 

jelölte ki az igények és befogadóképesség figyelembevételével, a kölcsönös haszon 

céljával. Felhívja a tagállamokat, hogy szelektív, valamint összehangolt bevándorlási 

politikát alkalmazzanak. Ezen felül tovább szorgalmazza az illegálisan tartózkodó 

külföldieknek a származási országukba történő visszatérését; a határellenőrzések 

hatékonyságát; egyben a menedéket nyújtó Európa létrehozását; illetve a globális 

partnerség kialakítását. Kutatásom aspektusából feltűnő, hogy a Paktum a magas szintű 

képzettséggel rendelkezők a diákok és kutatók befogadását szorgalmazza, illetve, míg 

korábban a huzamos tartózkodók voltak a figyelem középpontjában, addig e dokumentum 

már kifejezetten ösztönzi az ideiglenes és körkörös migrációt. Ezen felül az emberi 

jogokkal „szemben” elsődleges szempont lett a befogadóképesség, a tagállamok gazdasági 

és társadalmi egyensúlya, illetve a migránsok várható anyagi és lakhatási körülményei, 

emellett a nyelvismeret is. A politikák a munkavállalást elősegítő konkrét intézkedésekkel 

párhuzamosan (ez alapvető tényező az integráció szempontjából) a tagállamok és az 

Európai Unió identitásának, alapvető értékeinek tiszteletben tartását kell védelmezniük. 
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A Stockholmi Program az Európai Tanács 2009. december 10-11-ei ülésén elfogadott 

program. Rámutat, hogy a munkavállalási célú bevándorlás hozzájárulhat a 

versenyképesség erősítéséhez. Kiemeli az üzletemberek, turisták, diákok, tudományos 

szakemberek, munkavállalók szerepét. A Stockholmi Program ismét felkéri a Bizottságot 

valamennyi jogszabály egységes szerkezetbe foglalása – ebben a kérdésben tehát eddig 

nem született hatékony lépés, az elfogadott Cselekvési Terv szerint ugyanis az Unió valódi 

közös migrációs politikát dolgozna ki. 

A Bizottság 2015-ben továbbá új munkavállalói mobilitási csomagot terjesztett elő, hiszen 

az Unió a munkaerő készségek szerinti összetételét illetően 2012 és 2025 között 23%-os 

növekedést célzott meg a felsőfokú végzettségűek arányával kapcsolatban. Ennek 

hátterében az áll, hogy a idősödő lakosság egyre nagyobb szükségét érzi majd a szociális 

háló fenntarthatóságának és a gazdaság fejlődésének, ami a magas képzettséget igénylő 

munkahelyektől függ. Az EU tehát továbbra is fontosnak tartja a szigorú, szelektív 

rendszert. 

 

A társadalmi integráció tekintetében már 2000-es nizzai csúcs is fordulópontot jelentett, 

hiszen ezután nyitott koordinációs módszer segíti az új politikai eljárások kialakítását. 

Ehhez kapcsolódva az Európai Bizottság 2003-ban napvilágot látott meghatározása szerint 

az integráció megkönnyíti a migráns részvételét a fogadó közösségek életében, és lehetővé 

teszi migráns önálló, anyagilag független életvezetését az új élettérben. Ugyanakkor a 

Bizottság hangsúlyozza, hogy a bevándorlóktól el kell várni az alapvető európai (az adott 

fogadó országra jellemző) normák, értékek elismerését, tiszteltben tartását, és aktívan részt 

kell venniük az integrációs folyamatban.  

Az Európai Parlament 2010. november 11-ei állásfoglalásában amellett érvel, hogy a 

sikeresen irányított migráció hozzájárul a demográfiai kihívások kezelésének 

eredményességéhez, ezért a tagállamoknak a bevándorláspolitikai és integrációs 

kérdésekben közösen kell megoldást találniuk. Az integrációs politikák fejlesztését 

hangsúlyozza tehát az EU, ám egyben közleményeiben és irányelveiben a szelekciós 

stratégiát, valamint a rövidtávú bevándorlást szorgalmazza. A rövid távú tartózkodás és a 

körkörös migráció az 1960-as és az 1990-es évekre volt jellemző. Európa is felismeri a 

körkörös migrációban rejlő lehetőségeket, azonban a Bizottság először egy 2007-es 

közleményében (2007) hívja fel kifejezetten a tagországok figyelmét e vándorlási forma 

szabályozásának szükségességére.  
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Az Unió tehát több dokumentumban is kifejti, hogy migrációs politikája akkor lesz sikeres, 

az az egyes tagroszágok harmonizált politkákat folytatnak, és ha az integrációs eszköztár 

hatékonyan működik. Az Európai Unió emiatt támogatja a kormányok és helyi hatóságok 

törekvéseit. Finanszírozása a Menekültügyi, Migrációs és Integációs Alapból (AMIF) 

történik, de az Európai Regionáis Fejlesztési Alap (EFRA) és az Európai Szociális Alap 

(ESZA) szintén hozzá tud járulni. Az ESZA a jelen programozási időszakban 20%-ot 

fordít a társadalmi befogadás céljára. Az Unió azokat a projeket részesíti előnyben, melyek 

a nyelvtanulást, a továbbképzést, és az interkulturális közeledést szorgalmazzák (COM 

2013 /292). 

A nemzeti integrációs politikák koordinálásához az Európai Unió a 11 közös integrációs 

alapelv elfogadásával, az információ- és tapasztalatcserére való törekvéssel, illetve az 

értékelési koncepció folyamatos fejlesztésével határozott keretet tud nyújtani. Az 

Integrációs Kézikönyv és az Integrációs Weboldal, de a közös pénzügyi alapok is 

jelentősen hozzájárulnak a migrációs politikák harmonizálásához. Az integráció mérésének 

európai szintű egységesítését, az harmonizált indikátorok kidolgozását a 2010-es Zaragozai 

Nyilatkozat szorgalmazta. Az Európai Unió integrációt támogató eszköztárába továbbá a 

Miniszteri Konferenciák, a Nemzeti Integrációs Kapcsolattartó Pontok, illetve a civil 

szervezeteknek szóló Európai Integrációs Fórum tartoznak. Európai szinten a  fentieken túl 

a Zaragozai Nyilatkozat (2010) lényegét érdemes még kiemelni a további kutatási fázisok 

módszereinek és eredményeinek megértése végett. A negyedik európai miniszteri 

konferencia, mely az integrációval foglalkozott, adta ki 2010 áprilisában a  nyilatkozatot. 

Kiemeli, hogy a tagországok nem csupán bevándorláspolitikájuk tekintetében felelősek az 

integrációs eszköztár kialakításáért, de az integrációs feladatokat átfogó módon kell a többi 

szakpolitikába is beilleszteni. Rámutat, hogy nemcsak a nemzeti, de a regionális és helyi 

hatóságok részéről kíván erőfeszítéseket, illetve hogy a befogadó közösség és a 

bevándorlók részéről is nagyobb fokú elkötelezettséget vár el. Ez azt jelenti, hogy nem 

csupán a nemzeti politikák harmonizációját szorgalmazza az Unió, hanem az egyes 

szubnacionális szintek felelősségére is számít.  
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A tudományos eredmények és kutatásom nemzeti szintű vizsgálatai alapján összeállítottuk 

a következő mátrixot, mely a főbb hatások területeit, megjelenését foglalja össze. Az egyes 

hatások egymással is összefüggésben állnak, illetve kumulált kihívásokhoz és társadalmi 

konfliktusokhoz is vezethetnek (a társadalmi konfliktusok kialakulásának veszélyét nem 

tartalmazzák külön az egyes tételek). A táblázat egyrészt a többváltozós statisztikai 

elemzés előkészítésében, másrész később az interjúk kérdésfeltevéseiben segítette 

munkámat.  

Eredménymátrix 

terület migrációs tényező pozitív megítélés negatív megítélés 

demográfia gyermekek száma a 

migráció miatt nő 

a következő nemzedék 

aktív keresői 

függőségi ráta, azaz  

 eltartottak száma nő 

demográfia az integráció miatt a 

születésszám csökken  

a jelen nemzedék 

függőségi rátája, azaz  

 eltartottak száma  

a következő nemzedék 

aktív keresőinek száma 

nem növekszik 

demográfia fiatal felnőttek 

átmeneti letelepedése 

aktív keresők száma nő korfa átmeneti szélesedése 

demográfia fiatal felnőttek 

végleges letelepedése 

aktív keresők száma 

nem csökken 

- a jövő nemzedék 

függőségi rátája, azaz 

 eltartottak száma nő 

- jóléti ellátás kérdései 

demográfia idősebbek 

bevándorlása 

családegyesítés címén 

a családon belüli 

munkamegosztás miatt 

nő az 

- aktív keresők száma 

- születések száma 

a jelen nemzedék 

függőségi rátája, azaz  

 eltartottak száma nő 

 

jövedelem egyéni és 

mikrovállalkozások 

száma növekszik 

- munkahelyek száma 

- külföldi tőke vonzása 

- külkereskedelem  

- adóbevételek  

- külföldi termékek 

preferáltsága nőhet 

- függőség 

jövedelem növekvő népességszám aktív keresők száma  

adóbevételek 

 járulékok 

eltartottak száma  

 szociális terhek nőnek 

 

jövedelem veszélyeztetett rétegek 

beáramlása 

integráció után az aktív 

keresők száma is nő 

menekültügyi és szociális 

terhek 

 egyéb keretek szűkülése 

jövedelem idegen kultúrák 

beáramlása 

szelektív hozzájárulás a 

fejlődéshez 

 termelékenység 

 bővülés 

- integrációs költségek 

- munkaerőpiaci 

konfliktusok 

tudás külföldi oktatók száma - oktatás színvonala 

- hálózatok 

- befektetők vonzása 

hazai oktatók háttérbe 

szorulása 

tudás külföldi tanulók és 

diákok száma 

- helyi multiplikátor 

hatás  

- heterogenitás, 

innovációs bázis 

- aktív keresők száma  

- színvonal hígulása 

- tandíjbevezetési 

konfliktusok 

- informális gazdasági 

szektor bővülése 

tudás külföldi munkavállalók 

magas végzettsége 

- költséghatékonyság 

- innovációs bázis 

- értékrend 

- bérkonfliktusok 

- munkanélküliség  

- brain waste 

14.2 A  faktoranalízis háttéranyaga 
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tudás külföldi munkavállalók 

képzetlensége 

- termelékenység 

- helyettesíthetőség 

- munkanélküliség  

- szegénységi vesz. 

- integrációs kiadások  

foglalkoztatottság 

szerkezete 

olcsóbb külföldi 

munkaerő 

- költséghatékonyság 

- tipikusan migrációs 

szakmák betöltése 

 

- jövedelem-feszültségek 

- kevesebb járulékok 

- diszkriminatív 

foglalkoztatási formák 

- informális 

jövedelemszerzés 

foglalkoztatottság 

szerkezete 

a migráció 

feminizálódása 

- hiányszakmák 

betöltése 

- tipikusan migrációs 

szakmák betöltése 

- informális 

családsegítés 

- informális foglalkoztatás 

- diszkriminatív 

foglalkoztatási formák 

- szegénységi vesz. 

- integrációs törekvések 

hatékonytalansága 

foglalkoztatottság 

szerkezete 

tipikusan migrációs 

tartalmú szakmák 

rögzülése  

- költséghatékonyság 

- hiányszakmák 

ellensúlyozása 

folyamatos 

gazdasági teljesítés 

biztosítása 

- függőségi helyzet 

beágyazódása 

 munkavállalók 

függősége 

 gazdasági ágazatok 

függősége 

- szegregációs rögzülések 

jól-lét  népsűrűség növekedése 

és koncentrációja 

- infrastrukturális 

költséghatékonyság 

- tapasztalatcsere, 

beilleszkedés 

támogatása 

- gettósodás 

- kriminalitás 

- környezeti kérdések 

- városkép 

- hatások erősödése 

jól-lét  szegény rétegek  - informális 

családsegítés 

- hiányszakmák 

ellensúlyozása 

- életszínvonal esése 

- élettér szűkülése 

- gettósodás 

- kriminalitás 

jól-lét  idegen családkép - gyermek és család 

szerepe 

- jövő nemzedék 

nyitottsága 

- nevelés, közoktatás 

- nők diszkriminációja 

- egészségügy  

jól-lét  idegen és elzárkózó 

kultúrák megjelenése 

- tanulási folyamatok 

-jövő nemzedék 

nyitottsága 

- közbiztonság 

- közoktatás és nevelés  

- helyi identitás és kultúra  

politikai részvétel  lokális integráció -érdekegyeztetés 

-információáramlás 

-kapcsolatrendszer 

- összetett feladatok 

- érdekütköztetés 

- identitási kérdések 

politikai részvétel állampolgárság 

feltételeinek változása 

-tárgyalási alap 

- részvétel irányítása 

-tudástranszfer 

-kötődés 

Forrás: saját kutatás 

 

Az eddigi eredmények és a küldő ország általam kiválasztott gazdasági-politikai-

társadalmi jellemzői alapján állítottuk össze a vizsgálni kívánt mutatókat (26). A 

bevándorolt népesség helyzetének elemzéséhez születési ország szerint képeztem 

csoportokat.  
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Leíró statisztikák 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Az új bevándorlók számának 
megoszlása 

33 0,00198 0,14211 0,02086 0,02678 

Menekültügyi kérvények aránya az 
összbevándorlókhoz képest 

33 0,00000 0,02879 0,00324 0,00631 

Legfőbb letelepedési cél 33 1 3 2,12 ,650 

Munkavállaló nők aránya 33 ,2 ,8 ,545 ,2123 

Az anyaország születési rátája 
gyermek/anya 

33 1,23 6,58 2,0264 1,19500 

Az anyaország halálozási rátája 
haláleset/1000fô 

33 4,68 19,56 9,4524 3,80839 

Analfalbéták aránya tudók aránya 
az anyaországban % 

33 0 58 10,34 16,515 

Az anyaország fejlettségi szintje 
GDP/fő (USD) 

33 900,00 47.200,00 16.693,94 13.426,40 

Az anyaország korrupciós indexe 
CPI 

33 1,3 9,0 4,330 2,1595 

Munkanélküliségi ráta, 
nemzetiségenként 

33 ,01 ,33 ,1430 ,08180 

1000 fôre jutó nettó migráció 
nagysága az anyaországban 

33 -5,72 13,01 ,9745 3,19770 

Szociális rászorultsági ráta, 
nemzetiségenként  

33 ,0 ,5 ,226 ,1372 

5 éven belül megszerzett végleges 
engedélyek aránya  

33 ,1 ,7 ,461 ,1713 

Egyéni vállalkozók, többségi 
tulajdonosok aránya 

33 ,01 ,21 ,1015 ,06657 

Elutasított új kérvények aránya % 33 1 19 5,68 5,321 

A fővárosban élők aránya % 33 23 69 45,64 12,221 

Valid N (listwise) 33         

Forrás: saját kutatás 

Egyrészt a kiugró értékek miatt, melyeket a vizsgálat téma jellege miatt nem zártam ki, 

másrészt az átlag és a szórás tekintetében is érdekes a fenti táblázat. Az egyszerű 

statisztikai átlagolás következtében sem a súlyok, sem pedig értékes háttérinformációk 

(feltételek) nem lettek figyelembe véve. Ilyen például a menekültügyi kérvények száma, 

mely az EU-tagországok esetében 0 (nulla) kell, hogy legyen. A kérdéskör összetettsége 

miatt azonban nem zárhatók ki ezek az adatok sem az elemzésből.  

Az elemzéshez tartozó változók az alábbi Kaiser-Meyer-Olkin valamint a Bartlett-próba 

alapján alkalmasnak bizonyultak a vizsgálatra. A KMO-mutató ugyan csak 0,636, és  
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nem 1, a látens kapcsolatok elemzése még így is célszerű, hiszen az okozati (tényleges) 

kapcsolatok aránya a kisebb.  Az empirikus szignifikancia szint itt is kisebb, mint 1%.  

KMO és Bartlett-próba 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,636 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 333,203 

df 120 

Sig. ,000 

Forrás: saját kutatás 

 

 

A kiugró és extrém értékek a témakör ismerete alapján ezen értékek ez esetben nem 

okoznak torzulást, hanem a kérdéskör összetettségének és vizsgálati lehetőségének 

nehézségi fokát támasztják alá. Ezeket változókat a Boxplot diagram segítségével is 

értelmeztem úgy, hogy már a legfőbb letelepedési célt mint az országba érkezés alapvető 

kérdését vettem X –tengelynek, és ezen belül mértem fel a vizsgált ismérvek  közötti 

összefüggéseket. A három fő kategória: 

1: tanulmányi célok - 2: családegyesítési cél - 3: munkavállalás célja  

A letelepedési cél jelentőségére kívántam ezzel rámutatni, azaz hogy a letelepedés célja és 

az iskolázottság, a munkaerőpiaci lehetőségek és szociökonómiai helyzet között 

összefüggés van. 

 

A korrelációs mátrix mentén azoknál a változóknál, ahol az empirikus szignifikancia szint 

5% alatt van, a lineáris kapcsolat statisztikailag igazolt, a korrelációs együttható előjele és 

nagysága pedig a kapcsolat egyirányúságát és erősségét mutatja. Ilyen eset például a 

szociális támogatásokat igénybe vevő, az alacsony jövedelmű vagy szegénységhez tartozó 

bevándorlók és a munkanélküliségi ráta közötti azonos irányú lineáris kapcsolat, vagy a 

versenyképes országokból érkezők (GDP/fő vagy pl. CPI) és a szociális támogatásokat 

igénybe vevő bevándorlók adatai közötti ellentétes irányú erősebb lineáris kapcsolat. 

A főkomponensek közül az első 5 határozza meg a legnagyobb mértékben a vizsgált 

adathalmaz információtartalmát, ami itt 76%-os kumulált összértéket jelent. A kérdéskör 

összetettsége miatt adódik az az érdekes eredmény, hogy a főkomponensek szerepe az 

összvarianciában csak kevéssel tér el egymástól, azaz nem állapítható meg a táblázat 

szerint olyan főkomponens, mely kiemelkedő súllyal rendelkezne. 
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A kérdéskörök:  A bevándorlás körülményei és nehézségei, szereplők és feladataik, 

kihívások, bevándorlás és területi versenyképesség  

(2016 március, 2016 október) 

 

1. A letelepedés körülményei 

 A bevándorlás előtti helyzet, kiindulási pont 

 A bevándorlás menete, intézése 

 Tapasztalatok friss bevándorlóként a munkahelyen, a társadalomban 

2. Kihívások migránsként 

 Az aktuális helyzet a munkahelyen, a társadalomban 

 Tapasztalatok bevándorlóként a közigazgatás előtt 

 Kapcsolat a származási országgal 

 A bevándorlók szocioökönómiai jellemzői, ezek alakulása 

3. A kormányzati szintek és az egyéb érdekcsoportok feladatai 

 A települési önkormányzat feladatai és annak véleményezése 

 A tartomány feladatai és annak véleményezése 

 Az állam feladatai és annak véleményezése 

 Egyéb szereplők azonosítása és véleményezése 

4. Migráció és versenyképesség (jó-e a migráció?) 

 A migráció haszna és problémái 

 A visszatérő, ideiglenes elvándorlás lehetőségei 

 Újak érkezése 

 Saját jövőkép, félelmek 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 Az interjúsorozat háttéranyaga 
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Az interjúk helyszínei  

 

Település Tartomány Főváros Kerület Külf. aránya Interjúk száma 

Bécs Bécs  x x 33,1% 2 

St. Pölten  Alsó-Ausztria x x 18,2% 2 

Krems Alsó-Ausztria 
 

x 15,5% 2 

Baden Alsó-Ausztria 
 

x 22,6% – 

Eisenstadt Burgenland x x 15,7% 2 

Mattersburg Burgenland   x 13,6% 2 

Neusiedl am See  Burgenland   x 15,1% – 

Linz Felső-Ausztria x x 25,0% 2 

Wels Felső-Ausztria   x 28,0% 2 

Kirchdorf Felső-Ausztria   x 16,1% – 

Klagenfurt Karintia x x 17,6% 2 

Villach Karintia   x 17,9% 2 

Völkermarkt  Karintia     10,1% – 

Salzburg Salzburg x x 28,3% 2 

Hallein Salzburg 
 

x 21,7% 2 

Zell am See Salzburg 
 

x 24,7% – 

Graz Steiermark x x 22,8% 2 

Leoben Steiermark   x 16,3% 2 

Knittelfeld Steiermark     16,3%  – 

Innsbruck Tirol x x 26,6% 2 

Reutte Tirol 
 

x 27,8% 2 

Wörgl Tirol 
  

24,3% – 

Bregenz Vorarlberg x x 27,8% 2 

Feldkirch Vorarlberg     21,7% – 

Dornbirn Vorarlberg   x 19,7% 2 

 


