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1. Bevezetés 

Jelen disszertáció a bevándorlás, a bevándorláspolitika és a többszintű kormányzás 

jelentőségének, kapcsolatrendszerének, kihívásainak vizsgálatát mutatja be. A kutatási 

kérdések és hipotézisek megválaszolása, a részeredmények összevetése és rendszerezése 

Ausztria példáján történik. A dolgozat célja egyrészt a versenyképességi elemekben rejlő 

migrációs tartalmak vizsgálata, illetve ennek alapján a főbb komponensek kiemelése és 

kiértékelése Ausztria bevándorláspolitikai tapasztalatainak segítségével. A kutatás első 

részében tehát a bevándorlással kapcsolatos kihívásokat és feladatokat, valamint az osztrák 

föderáció törekvéseit, megoldásait vizsgálom. 

A kutatás második szakasza a regionális tudomány szempontjainak figyelembevételével is 

vizsgálja Ausztria bevándorláspolitikáját, összegzi annak tartományi és települési szintű 

tanulságait. Leíró és többváltozós statisztikai módszerek segítségével rámutat a területi 

eltérések jelentőségére, a dokumentumelemzés pedig a tartományi és a települési 

önkormányzatok felelősségét és törekvéseit veti össze. Az empirikus kutatás két fázisát 

összekötő interjúsorozat kiváltképp a többszintű kormányzás észlelését és értékelését, azaz 

a migrációpolitika új szempontú megközelítését szolgálja.  

 

A témaválasztás személyes hátterét egyrészt az adja, hogy Ausztriában történő 

letelepedésem óta magánemberként és szakemberként is naponta érzékelem a migrációval 

kapcsolatos kihívások súlyát. 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 a komplex, több dimenziós megközelítést (Descy 

2016). Települési szinten egy-egy kiemelt város áll a kutatások fókuszában, az OECD is 

csupán 2018-ben publikálta első nagyvárosokkal foglalkozó komparatív tanulmányát. A 

vizsgálatok figyelmen kívül hagyják továbbá a bevándorláspolitika összefüggéseit, pedig 

ez már kommunikációjában is push és pull tényezőként hat  (Hardi – Patay 2018).  

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

migrációs tapasztalata miatt lehet kiemelten fontos. Az európai folyamatok és sajátosságok 

vizsgálata tehát nagymértékben hozzájárulhat a további magyarországi kutatások, illetve a 

bevándorláspolitikai megfontolások sikeréhez. Hazánk számára emellett az egyik 

legnépszerűbb célország Ausztria. 2018. január 1-jén Ausztriában 76 ezer magyar 

állampolgár él a lakcímstatisztikák szerint (20 ezerrel többen, mint 2014-ben).  
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Az értekezés, meglátásom szerint, továbbá tanulságul szolgálhat és kiegészítheti az eddigi 

eredményeket a regionális tudomány és a bevándorláspolitika metszéspontján is.  

 

Az értekezés, meglátásom szerint, továbbá tanulságul szolgálhat és kiegészítheti az eddigi 

eredményeket a regionális tudomány és a bevándorláspolitika metszéspontján is. A fentiek 

alapján kísérletet teszek arra, hogy a migrációkutatás és a regionális tudomány eredményeit 

továbbgondolva, külföldi tapasztalatok adaptálásával tegyek eleget az elvárásoknak. A 

kérdéskör és a vizsgálati módszerek összetettségéből adódóan, illetve a kutatás tág 

időkeretének köszönhetően sikerült megválaszolnom a feltett kérdéseket, valamint feltárni 

és kidolgozni azokat a kritériumokat, azt a vizsgálati rendszert, mely útmutató lehet 

további kutatások előkészítésében, valamint bevándorláspolitikai koncepciók 

kidolgozásában (1. ábra). 

1. ábra 

A kutatás lépései 

Forrás: saját szerkesztés 

2. Kutatási kérdések és hipotézisek 

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: 
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Tudományos háttér, elméletek összevetése  

A bevándorlás és a bevándorláspolitika  
nemzeti szinten 

Mélyinterjú bevándorlókkal:  
bevándorlás és kormányzati feladatok 

A települési önkormányzatok szerepe 

 A tartományok szerepe 
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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. 

 

3. A kutatás módszertana 

A kutatás lépéseit, az alkalmazott vizsgálati módszereket igyekeztem a következő célok és 

kritériumok mentén összeállítani:  

 A módszerek kombinációja a téma új szempontú megközelítését, egyúttal a 

részeredmények ellenőrzését szolgálja. 

 Mind a kvalitatív, mind a kvantitatív megközelítésű vizsgálat hangsúlyos. 

 A nemzeti és szubnacionális szintű kutatások kiegészítik egymást. 

 A módszertan lehetőséget ad a bevándorlók szempontjainak figyelembevételére.  

Dolgozatom tehát módszertani szempontból egyszerre szakirodalmak és jogforrások 

feldolgozásának, a kvalitatív és kvantitatív elemzések ütköztetésének az eredménye. 

 

A tudományos háttér feldolgozása: 

A bevándorlás kutatása esetén feltételezhető, hogy a migrációkutatás alapelméletei, 

eredményei, módszertani tapasztalatai meghatározóak. Ugyanakkor a kutatási kérdések 

megválaszolásához a jog- és a politikatudomány, valamint a regionális tudomány egyes 

összefüggéseit, elemzési módszereinek ismerete is szükséges.  
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Statisztikai elemzések: 

A migrációkutatás a nemzetközi gyakorlatban is két ismérvet preferál: külföldi 

állampolgárok száma és végzettsége. Véleményem szerint azonban a migrációs jellemzők 

összetett alkalmazása jobban támogatja a jelenségek megértését, és a versenyképesség 

elemeit, a vándorlások befolyását többféle szempont szerint érdemes vizsgálni. Leíró 

statisztikákat az értekezés minden fejezetében használtam. Ezen felül, a vizsgálat 

kiegészítéseként, faktoranalízis segítségével mutatok rá a koncentráció jelentőségére, 

illetve a migráció és a térségi versenyképesség összefüggéseire. A következtetések 

bemutatása az eddigi eredmények megerősítését és a kihívások rendszerezését szolgálja.  

 

Komparatív jellegű vizsgálati fázis: 

Elsődleges és másodlagos források bevonásával történt az európai bevándorlási helyzet és 

a bevándorláspolitikák sajátosságainak összevetése, 2005-2015 közötti adatok alapján. Az 

összehasonlító vizsgálat célja Ausztria pozícionálása, valamint a sarkalatos pontok 

kiemelése volt.  

Szubnacionális szinten tartományi és települési szintű bevándorláspolitikai és fejlesztési 

dokumentumokat vizsgáltam, de felhasználtam a szervezeti és működési szabályzatokat, 

vagy a hivatalos honlapok információit is. A kilenc tartomány mellett a nyolc tartományi 

főváros (Bécsen kívül), és további tizenhat, bevándorlási hivatallal rendelkező város 

szerepét, törekvéseit vetettem össze, esetenként kitérve a környező településekre is.  

 

A dokumentumelemzés módszere: 

Az intézményi háttér, a regionális/helyi hatalom felelősségének nagyobb volumenű 

vizsgálata hiányzik a migrációkutatás palettájáról. Az elemzés alapját az általam felkutatott 

és értelmezett törvények, egyezmények, működési és fejlesztési dokumentumok, 

bevándorláspolitikai koncepciók és jelentések képzik. A kormányzatok és 

érdekképviseletek hivatalos internetes oldalai szintén értékelhető információval szolgáltak. 

Idesorolom az Európai Unió jogforrásainak értelmezését is.  

 

Terepkutatás, mélyinterjúk első generációs bevándorlókkal: 

A mélyinterjúk bevonását nem csupán izgalmasnak találtam, de a hitelesség végett is 

szükségesnek éreztem. Bécsben és a nyolc tartományi fővárosban majd további nyolc 

településen beszélgettem első generációs bevándorlókkal, ahol a bevándorlás nagy szerepet 



 

 

7 

 

játszik. Újdonságot jelent itt a közigazgatás feladatainak észlelése, értékelése. Seidman 

(2002) metodikája alapján két fázisára fókuszáltam: a jelenlegi észlelés és tapasztalat, 

illetve a reflexió fázisára.  

 

4. Eredmények 

A kutatási kérdések megválaszolásában, a hipotézisek kiértékelésében a tudományos háttér 

vizsgálatának eredményei ugyanúgy segítségemre voltak, mint az empirikus kutatás 

részeredményei (2. ábra). 

2. ábra 

A hipotézisek kiértékelésének áttekintése 

Hipotézis Fontosabb irodalmak Empirikus kutatás Értékelés 

H1 

Wallerstein (1983), Sassen 

(2001), Wickramasekara 

(2011), 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 migrációkutatás aktuális eredményei ellenére az osztrák 

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 diszkriminatív feltételek mellett is hajlandóak dolgozni, helyük 

rögzül a munkaerőpiacon, a hazai lakosság pedig ezekben a pozíciókban nem hajlandó 

dolgozni. Így a jóléti állam kiadásai és feladatai bővülnek. A nemzetközi mozgást a 

centrum országok vagy a globális városok erősítik működésükből kifolyólag (Sassen 
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2001). A 2015-ös Európai Migrációs Stratégia egyik pillére a legális bevándorlás 

irányításának és a kihívások kezelésének modernizálása. Az integrációs politikák 

fejlesztése mellett közleményeiben a szelekciós stratégiát, valamint a rövid távú 

bevándorlást szorgalmazza. A 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. Azóta is fenntartotta is keresletet a képzetlen munkaerő 

iránt, migránsok számára determinált munkahelyek léteznek, ezzel egyidejűleg a magasan 

képzett munkaerő úlnyomó része azonban alulfizetet. A jóléti ellátások kiterjesztésével, 

illetve az 1993-as és a 2010-es nagy legalizálási akcióval próbálta a nem igazán hatékony 

szelektív politika problematikáját kezelni. Ugyanakkor a legálisan érkezők számát és 

összetételét 1992 óta próbálja korlátozni. Az uniós állampolgárok is szigorú 

feltételrendszerrel találják szemben magukat. A tartományi és a települési szintek is a 

végleges letelepedésre fókuszálnak. A kutatás minden szakaszában megállapítottam, hogy 

a rugalmas migrációs formák, mint a rövid távú és körkörös migráció, illetve a 

transznacionális lehetőségek nem élvezik az osztrák rendszer támogatását. Teszi ezt annak 

ellenére, hogy az integrációs költségek csökkennének, a magasan képzett munkaerő pedig 

az innovációs miliő fejlődését biztosítja (Wickramasekara 2011). A migráció nem végleges 

döntés már, hanem többféle oldalról, könnyebben befolyásolható állapot (Váradi et al. 

2013), ami a világrendszer-szemléletre nem jellemző (Schöhl 2010). Ennek az elméletnek 

mond ellent az a – főleg német és osztrák – gyakorlat, mely a kizárólagos állampolgárságra 

helyezi a hangsúlyt (Patay 2016). Thränhardt (2000) rámutat, hogy a kötelékrendszer 

ilyenfajta korlátozása a határon átnyúló gazdasági  kapcsolatokra, a tágabb értelemben vett 

tudás terjedésére is negatív hatással van. A fentiek mentén kétféle regionális 

forgatókönyvet tudok elképzelni Ausztria számára:  

1) A regionális versenyképesség további fenntartása az alacsony és középfokú 

végzettségű népesség, illetve a munkaerőpiacon kívüli népesség bevonásával, a regionális 

mobilitás fokozásával. A regionális mobilitás szorgalmazása a határon átnyúló 

kapcsolatrendszert és a fejlődést is erősítheti. 

2)  Az innovációhoz szükséges tudás kiaknázása: a nemzetközi versenyképességben 

való előrejutás mentén a magasan képzett, nemzetközi tapasztalatokkal bíró migráns réteg 

megtartása és vonzása. Az ideiglenes tartózkodás támogatása szükséges ez esetben. Ez a 
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migrációs folyamat Európára jellemző, tehát a kulturális konfliktusok kialakulása 

minimális. 

Hazánk számára a körkörös migráció és a transznacionális életmód támogatása jelentős 

lépést jelentene (információs tevékenység, adminisztratív korlátok enyhítése, 

jogharmonizáció, kettős állampolgárság, társadalmi elfogadás), különösen napjaink 

elvándorlási problémái miatt.  

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 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.  

 

 

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, mint ahogy a Zaragozai 

Nyilatkozatban is rámutat, a legális migráció formáinak és hatásainak kiaknázását 

szorgalmazza. Ebben az egyes szubnacionális szintek felelősségére is számít. A helyi 

önkormányzatok között sajátos verseny folyik, és Matschek és Wirth szintén kiemeli, hogy 

egyre több feladat hárul ezekre a szintekre, hiszen az újabb feladatleosztások mellett a 

demográfiai változások, napjaink konfliktusai is új megoldásokat kívánnak (2015). A 

lakosság elvárásai, de hozzáállása is változik (Rindermann – Kodila – Christainsen, 2016). 

Másrészt a globális folyamatok hatására a regionális és helyi értékek és megoldások 

jelentősége megnőtt (Lengyel 2010). A feladatok és források allokálása a települések 

horizontális integrációját vonja maga után a vertikális integráció mellett, ám ez a gazdasági 
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szereplőkkel és a nonprofit szektorral való kooperációk kialakulásának is kedvezett 

(Somlyódiné Pfeil 2008). Értekezésem rámutat a területi koncentráció jelentőségére. Az 

egyes diaszpórák nagysága és az új bevándorlócsoportok megjelenése humán tőkét is 

formálja, de az egyén céljai és a magával hozott adottságok is hatással vannak a 

versenyképesség elemeire. A mélyinterjúban 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 szintén a 

térségi politikának lenne fontos szerepe. A kutatás során megállapítást nyert, hogy a 

munkaerőpiaci kérdések mellett marginalizációs problémák, társadalmi feszültségek, 

közigazgatási többletfeladatok is felmerülnek. Rámutattam, hogy preventív módszereket az 

állam alkalmaz, a kuratív eszköztár a tartományokra és különösen a városokra jellemző. 

Ugyanakkor a vándorlási folyamatokból származó előnyök kiaknázása, ezen tényezők 

dinamizálása is fontos feladat. Megállapítottam továbbá, hogy a sikeres koncepciókra az 

integráltság, az együttműködési készség és a stratégiai szemlélet jellemző. Magyarország 

számára a kérdéskör egyrészt a kutatásokhoz kíván adalékot nyújtani, másrészt a 

bevándorláspolitika fejlesztésének szempontjait szélesíteni.  

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 

közép távú intézkedések, a neoklasszikus közgazdaságtan és a tranzakciós költségek 

gazdaságtana (Lengyel 2010) mentén, a regionális szinteket érintik erősebben. A helyi 

hatalmak szerepe egyre nagyobb jelentőséggel bír, noha az alsóbb szintű kompetenciák 

kialakulása, a modernizációs folyamatok más utat jártak be Nyugat-Európában, mint a volt 

szocialista országokban (Csink 2014). Ugyanakkor vertikális dimenzióból, Nyugat-
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Európában ismét egyre nagyobb jelentőséget kap a centralizált forrásallokáció és a 

központi kontroll-tevékenység, ami az jelenti, hogy a regionális szint elsődleges szerepet 

kap  (Laegreid, Randma-Liiv, Rykkja, Sarapuu 2016). 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. A települési önkormányzatok kompetenciái, 

kötelező feladatai közé nem tartozik a bevándorláspolitika. Koncepcióik, intézkedéseik 

köre, kevés kivétellel, a fenti törekvéseket tükrözi, nem rugalmasak, kevés nem stratégiai 

elemet tartalmaznak. A felkészült települési bevándorláspolitika mögött a tartomány 

szerepe mutatkozik meg.  

Az interjúk során a megkérdezettek a térségi politika információs és koordinációs szerepét 

nevezték meg megoldásként. Elvárásként merült fel az egységes migrációs ügyrend, a 

helyi fiatalok mentorálása, illetve a migrációs hátterű vállalkozók támogatása – ezekhez 

szintén a regionális szint szükséges. A hipotézis hátterében álló vizsgálat a magyar 

bevándorláspolitika részére a regionális, vagy második szint szerepét és felelősségét 

hangsúlyozza, noha a közigazgatási rendszer Ausztriától eltérő.  

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, hatékonyságának 

növeléséhez. 
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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 térbeliség szempontjából 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. 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 bevándorlók lehetőségei a célországban 

(életszínvonal, foglalkoztatottság, integráció) és az anyaország fejlettsége és értékrendje 

összefüggésben állnak egymással. Kimutattam, hogy Collier ezen elmélete kvantitatív 

módszerrel (Backhaus - Erickson – Plinke - Weiber, 2005) is bizonyítható. Ezen felül 

megfogalmaztam, hogy a bevándorló letelepedési célja és jogi státusza is meghatározza 

szerepét a térség fejlődésében. Mindezek feltárásban nyújtottak segítséget a mélyinterjúk 

eredményei is. Azonban a településfejlesztési koncepciók, melyek 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– kevés kivétellel –  nincs 

egyensúlyban sem a fejlesztési célokkal, sem a feltárt migrációs kihívásokkal. Az 

önkormányzatok részéről a bevándorlási hatások percepciójában, a koncepciók 

fejlődésében megtorpanás, néhol visszalépés látható. A térben eltérő súlyú 

bevándorláspolitikai feladatok ellenére az aktuális, általam vizsgált dokumentumok nagy 

része a fejlődés helyett egyszerűsödést, sematizálódást mutat. A cél- és eszközrendszer 

tudatos fejlesztése nem követhető nyomon. 

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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5. A  kutatás új és újszerű eredményei 

A bevándorláspolitikai döntések, intézkedések hatáselemzése még ma sem jellemző a 

kutatásokra, illetve jellemzően adatelemzések segítségével történik. Javaslatom szerint a 

politikai beavatkozás elemeit, kutatásom eredményeként, más aspektusból is  

vizsgálhatjuk. Két modellt állítottunk fel. A települési bevándorláspolitikai koncepció 

elkészítésnek modelljét, melyet a koncepciók kiértékelésére is alkalmasnak tartunk, 

valamint a migráció- és integrációlpolitikák kutatására egy vizsgálati modellt vázoltunk 

fel. A javaslatok és a modellek kidolgozása mellett azonban további új és újszerű 

eredményekkel járult hozzá kutatásom a migráció témakörében folytatott tudományos 

munkák folytatásához.  

 

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 
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hatások domináltak: a munkaerő-kínálat összetétele, hiányszakmák betöltése, és a piac 

bővülése, ez határozta meg bevándorláspolitikáját még 2000 után is. 

 

 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.  

 Végezetül, 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.  
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Introduction and Structure 

The present dissertation investigates the importance, contexts and challenges of 

immigration, immigration policy and multi-level governance, with a focus on Austria. 

 

The paper aims to examine the linkages between migration and competitiveness by 

stressing key factors and to draw lessons about immigration policy at state (Länder) and 

municipal levels. The first part of the dissertation therefore focuses on immigration 

challenges and efforts made and solutions found by the Austrian Federation. 

The second part examines the immigration policy of Austria taking into account the 

aspects of regional science by summarising structures and governance tools at state and 

municipal levels. It aims at highlighting the marked differences between the regions using 

descriptive and multivariate statistical methods and at synthesising the responsibility and 

efforts of state and local governments using the method of documentary analysis. The 

interview series bridging the two phases of the empirical research is especially conducive 

to the assessment of multi-level governance, i.e. to a new approach to migration policy. 

Given the complexity of the issues and the methods of analysis, and owing to the long time 

frame of the research, the dissertation successfully answers the questions raised and 

explores and develops a system that may serve as guidance for the preparatory work for 

further research and for the elaboration of new concepts relating to immigration policy. 

 

The research topic is an issue I personally have been concerned with, as every day I see, 

both as a private citizen and a scholar, persistent migration challenges since I have moved 

to Austria. However, immigration merits particular attention, not only due to its topicality 

and to individual concern, but also because it provides a wide range of options for raising 

research questions and applying methods of examination. Research on immigration in 

Europe, however, shares a striking feature, namely the lack of a complex and multi-

dimensional approach (Descy 2016). These studies solely focus on major cities; the OECD 

published its first comparative study on capital cities as late as summer 2018. The analyses 

also disregard the context of immigration policy, while perceived as push and pull factors 

in its communications (Hardi and Patay 2018).  

 

The importance of the issue for Hungary stems from the EU political context and the 

country’s experience on migration. The examination of the processes in Europe can 

therefore greatly contribute to the success of further research to be conducted in Hungary 
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and of immigration policy considerations. In addition, Austria functions as one of the most 

popular destination countries of emigration from Hungary. According to the official data 

on residence, 76,000 Hungarian citizens lived in Austria on 1 January 2018 (their number 

increased by 20,000 persons compared to that in 2014).  

I believe the dissertation can also provide valuable lessons and complement the findings to 

date on regional studies and immigration policy. 

Hypotheses 

The results of the examination of relevant literature, along with the partial results of the 

empirical research, their evaluation and synthesis, were used to evaluate the research 

hypotheses. Four hypotheses had been defined on the basis of the research questions, 

which required the author to deal with all aspects of the issue: 

 

H1: Despite the efforts of the European Union and latest research findings, the 

world-systems theory is still reflected in the migration policy of  Austria. 

 

H2: Integrated migration policy based on  multi-level governance ensures 

adequate preparedness in the context of managing migration processes and 

dealing with their effects. 

 

H3: The coordinating role of regional level provides a significant contribution 

to the development of immigration policy at local level and to the increase of 

its effectiveness. 

 

H4: There is a proven link between migratory features of local population and 

spatial competitiveness, and, as a consequence, the structure of today’s 

immigration policy is highly differentiated at local level in Austria. 

 

Applyed Methodology 

The steps and examination methods for the research were based on the following 

objectives and criteria:  

 The combination of methods needs to serve the purposes of applying a new 

approach to the research theme and of verifying partial results. 
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 It is to underline the heterogeneity of the immigrant group and the complexity of 

migration challenges. 

 Both qualitative and quantitative aspects play a major role in the analysis. 

 Research at national and sub-national levels needs be complementary. 

 The methodology allows for the immigrants’ perspective to be taken into account.  

 

Methodologically, the paper is therefore the result of the examinations of the literature and 

legal sources, as well as the synthesis of qualitative and quantitative analyses. 

 

Examination of the scientific literature: 

When it comes to the research of immigration, it can be assumed that the basic theories, 

results and methodological experience of migration research are determinative. However, 

precise knowledge of the contexts and analysis techniques of jurisprudence, political and 

regional sciences is required to answer the research questions.  

 

Statistical analyses: 

International research on migration has mainly focused on two factors: the number and 

education level of foreign nationals. In my opinion, however, an aggregate analysis of 

factors would better assist the understanding of migration-related phenomena, and multi-

dimensional consideration should be given to competitiveness factors and the effects of 

migration flows. Descriptive statistics were applied in each part of the research. In 

addition, the method of factor analysis was also used to complete the partial results 

obtained and to emphasise the importance of concentration and the links of migration with 

regional competitiveness. The description of findings and conclusions serves to confirm 

the results so far and to systematically order challenges. Data tables were analysed and 

some secondary sources of key importance (studies carried out at national level) were used 

to address social tensions. 

 

Comparative examination phase: 

The migration situation in Europe and the particularities of immigration policies were 

explored and compared by examining primary and secondary sources on the basis of data 

for 2005-2015. The aim of the comparative examination was to position Austria and to 

highlight core aspects.  
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Documents relating to immigration policy and development at state and municipal levels—

i.e. at sub-national level—were examined, but organisational rules, rules of procedure and 

information available on official websites were also used. The roles and ambitions of the 

nine federal states, the eight state capitals (excluding Vienna) and sixteen cities having 

municipal departments of the Immigration and Citizenship Office were compared, also 

covering some adjacent municipalities.  

 

Method of documentary analysis: 

Institutional arrangements and the responsibilities of regional/local authorities have not yet 

been addressed in detail in the context of migration research. The analysis is based on 

laws, conventions, development documents and operating procedures, immigration policy 

concepts and reports sought and examined for this purpose. The official websites of 

governments and representative organisations, including sources of European Union law, 

also provided useful information in the research.  

 

Field research and in-depth interviews conducted with first-generation immigrants: 

I found the application of the method of in-depth interviewing not only hugely exciting but 

also necessary to maintain credibility. Interviews with first-generation immigrants were 

conducted in Vienna, eight state capitals and eight cities where immigration played an 

important role. The identification and assessment of public administrative tasks constitute 

an innovation in this regard. In-depth interviews focused on two stages based on the 

methodology proposed by Seidman (2002): actual perception and experience, and 

reflection. According to Seidman’s methodology, the first interview stage (life history) 

solely included a few short warm-up and ice-breaker questions. 

 

Results 

Evaluation of Hypotheses 

 

H1: 

Despite the efforts of the European Union and latest research findings, the world-systems 

theory is still reflected in the migration policy of  Austria. 

Wallerstein’s (1983) world-systems theory suggests, as regards migration, that changes in 

the global economy create mobile unskilled and highly skilled populations. These are the 
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people who are willing to work even under discriminatory conditions, often get stuck in 

their positions on the labour market, and people born in the given country are not willing to 

work in such positions. Expenses and duties of welfare states thus increase. International 

population movements are strengthened by core countries or global cities owing to their 

functioning (Sassen 2001).  

A pillar of the European Agenda on Migration drawn up in 2015 is to modernise the 

management of legal immigration and the tackling of challenges. The European 

Commission’s communications have urged the member states to develop integration 

policies and to implement a selection strategy by advocating short-term immigration. The 

Commission first explicitly drew the attention of the member states to the need to regulate 

this form of migration in its 2007 Communication.  

The research found that Austria had made attempts to influence the scale of immigration 

and the composition of immigrant population on the basis of its economic policy criteria 

and to attract a socially and economically uprooted immigrant group into the country after 

the Second World War. Migration processes have thus had regional impacts. There is still 

demand for unskilled workers in Austria, and there are a number of positions intended for 

migrants, while a significant share of the highly skilled workforce are under-paid. The 

Austrian authorities have tried to address the problems caused by the less effective policy 

of selective immigration by extending social welfare benefits and introducing immigration 

legislation reforms in 1993 and 2010. At the same time, Austria has been trying to limit the 

number of legal immigrants and skills composition of immigration flows since 1992. EU 

citizens have also faced restrictive conditions for stay or residence in Austria. State and 

municipal regulations solely focus on permanent settlement. All research stages concluded 

that the Austrian system does not support flexible forms of migration, such as short-term 

and circular migration, and transnational options. It does so despite the fact that it would 

lower integration costs and highly qualified workforce can be a driving force of innovation 

and development (Wickramasekara 2011). Migration is no longer a final decision but a 

state easily manipulated (Váradi et al. 2013), which is not in line with the world-systems 

perspective (Schöhl 2010). The German and Austrian practice that gives as much focus to 

exclusive citizenship as possible is in conflict with that theory (Patay 2016). Thränhardt 

(2000) points out that such limitation has a negative impact on cross-border economic links 

and the diffusion of knowledge in a broader sense.  
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For Hungary, promoting circular migration and transnational lifestyle (information 

campaign, reduction of administrative barriers, harmonisation of legislation, dual 

citizenship, and social acceptance) would be a highly significant step, inter alia, towards 

the mitigation of problems caused by emigration.  

The hypothesis is accepted on the basis of the synthesis of the examination of the scientific 

literature and the results of the empirical research, however, notably because of its 

complexity, it can only be considered justified if it is divided into two theses (T1-A and 

T1-B). 

 Thesis 1-A  

The world-systems theory is still reflected in the migration policy of  Austria. 

 

 Thesis 1-B 

The advantageous forms of migration like circular and temporary migration 

and transnational lifestyle, despite the efforts of the EU and latest studies, are 

neither quite barrier-free nor encouraged by the government at any level. 

 

 

H2: 

Integrated migration policy based on  multi-level governance ensures adequate 

preparedness in the context of managing migration processes and dealing with their 

effects. 

The European Commission calls in this context for a full exploitation of the forms and 

effects of legal migration in the Europe 2020 Strategy, as also pointed out in the Zaragoza 

Declaration. It furthermore expects the responsibility of each sub-national level to this end. 

There is competition among local governments for investors, obtaining funds, and keeping 

their populations. Matschek and Wirth stress that these levels take on an increasing number 

of responsibilities, in addition to those currently performed, since demographic changes 

and today’s conflicts require new solutions (2015). People’s expectations, along with their 

attitudes, are constantly changing (Rindermann, Kodila-Tedika and Christainsen 2016). On 

the other hand, the importance of regional and local values and solutions has increased due 

to global processes (Lengyel 2010). The allocation of tasks and resources entails the 

horizontal, along with the vertical, integration of municipalities, although it has also 
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encouraged cooperation with economic operators and the non-profit sector (Somlyódiné 

Pfeil 2008). 

The dissertation emphasises the significance of regional concentration. The diaspora 

population size and the emergence of new immigrant groups reshape human capital, but 

individual goals and aptitudes also have an impact on competitiveness factors. The 

interviewees stated that local or regional governments should take part in reducing 

additional immigration and supporting inhabitants. Regional policy could also play an 

important role in lobbying the Federation. The research showed that problems related to 

social marginalisation, social tensions and additional public administrative tasks also arise 

along with labour market issues. It is stressed that the federal government applies 

preventive measures, and curative practices are related rather to states and, in particular, 

municipalities. However, reaping the benefits from migration processes and making these 

factors dynamic are still important tasks. It is also concluded that successful concepts are 

characterised by integration, willingness to cooperate, and strategic focus.  

For Hungary, the issues explored aim to provide an input to further research and to broaden 

the perspective on the development of immigration policy. The hypothesis is accepted on 

the basis of the synthesis of the examination of the scientific literature and the results of the 

empirical research: 

 Thesis 2 

Integrated migration policy based on  multi-level governance ensures adequate 

preparedness in the context of managing migration processes and dealing with 

their effects. 

 

 

H3: 

The coordinating role of regional level provides a significant contribution to the 

development of immigration policy at local level and to the increase of its effectiveness. 

Williamson (2000) explains the institutional system and the validity of certain economic 

trends on the basis of a time horizon in a societal context. Against this backdrop, according 

to neoclassical economics and transaction cost economics (Lengyel 2010), short- and 

medium-term measures strongly affect regional levels. Local authorities are playing an 

increasing role, while the development of competences at lower levels and modernisation 

processes followed a different path in Western Europe than in the former Socialist 
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countries (Csink 2014). At the same time, from a vertical perspective, centralised 

allocation of resources and central controls are gaining ever greater weight in Western 

Europe again, meaning that regional level is given a priority role (Lægreid et al. 2016). 

Aside from the legal context of immigration policy, the integration concepts of the states 

and the relevant sections of development plans are not consistent but fragmented, although 

they share some priorities. Fostering regional cooperation and information flow, public 

administration training and restructuring, promoting employment, and making industrial 

and/or business environments more attractive assume strategic thinking. In addition to their 

above-mentioned tasks, the states are seeking to remain in constant contact with all actors 

involved in accordance with strategies and concepts, to ensure the smooth vertical and 

horizontal flow of information, and to consider and find common solutions. Formal and 

informal horizontal cooperation can increase cost-effectiveness. Immigration policy does 

not fall within the tasks and is not within the competences of local governments. Their 

concepts and measures reflect, with few exceptions, the above-mentioned efforts but, at the 

same time, are not flexible and contain a very few non-strategic elements. Well-prepared 

immigration policy at municipal level reveals the role of the states.  

 

The interviewees highlighted the informative and coordinating roles of regional policy as a 

solution. In this context, they also required regional policy to establish a standard asylum 

procedure, to mentor local young people, and to support entrepreneurs of immigrant origin. 

The examination to verify the hypothesis highlights the role and responsibility of the 

regional or second level for the attention of Hungary with regard to its immigration policy, 

though the Hungarian administrative system is different from that of Austria. The 

hypothesis is accepted on the basis of the synthesis of the examination of the scientific 

literature and the results of the empirical research: 

 

 Thesis 3  

The coordinating role of regional level provides a significant contribution to 

the development of immigration policy at local level and to the increase of its 

effectiveness. 
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H4:  

There is a proven link between migratory features of local population and spatial 

competitiveness, and, as a consequence, the structure of today’s immigration policy is 

highly differentiated at local level in Austria. 

In terms of spatiality, the research pointed out the concentration of migrant population; 

geographic concentration (50% of migrants live in 30 towns and villages in Austria), on 

the one hand, and ethnic concentration within a region or even a town, on the other hand, 

can be clearly outlined. The theory developed by Collins (2013) says that the underlying 

causes of migration, and the political, fiscal, and cultural implications of migration are 

important both for the individual and the host society. There is a clear link between the 

opportunities for immigrants in the receiving country (standard of living, employment and 

integration) and the home country’s level of development and system of values. The 

research showed that the theory developed by Collins can also be proved using quantitative 

methods (Backhaus et al. 2005). Furthermore, it was revealed that the settlement goals and 

legal status of immigrants set out their role in the development of regions. The results of 

the in-depth interviews contributed to the drawing of these conclusions.  

However, municipal development concepts aiming at increasing income levels and the 

quality of life make no reference to the migration nexus and the related tasks. The 

comparisons between regions and over time revealed that today’s municipal immigration 

policies are, with rare exceptions, not coherent either with development goals or with the 

migration challenges identified. The perception of the effects of immigration and the 

development of new concepts by local governments are characterised by hesitation and 

sometimes reversal. In spite of the functions prescribed in the immigration policy 

framework, regionally one more important than the other, most of the documents analysed 

show simplification instead of progress. There are no visible improvements of targets and 

instruments. 

The original hypothesis cannot be regarded as being clearly justified and accepted on the 

basis of the analysis of the relevant literature and the results of the empirical research. In 

spite of this, the first part of the hypothesis can be accepted on the basis of the literature 

and the results of the empirical research: 

  

 Thesis 4 

There is a proven link between migratory features of local population and 

spatial competitiveness. 
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Novel Results 

 

The novelty of the dissertation lies in the interdependence and inter-relatedness of the 

methods applied. It is stressed in the dissertation that the linkage of quantitative aspects 

with the results of documentary analysis may result in a novel and complex impact 

assessment both in respect of the effects of immigration and of the development of 

immigration policy. Furthermore, I successfully applied the methodology based on semi-

structured in-depth interviews to map the need for, perception and reputation of multi-level 

governance. As a result, a more nuanced picture is revealed, which may steer further 

research in a new direction.  

 

I view the synthesis and systematic re-ordering of definitions and relevant scientific 

findings, along with the conclusion reached, as a new output.  

 

The purpose of the paper was to draw up a logical framework and to provide a guiding 

thread for immigration policy. It is to support planning processes such as urban planning 

and city-marketing strategies, migration concepts at national or regional levels, and 

research projects.  

 

Factors fostering and restricting the prospects of the success of migration concepts at 

municipal level were also identified in the research. Taking of them into account can make 

a significant contribution to developing an appropriate basic strategy and to assessing 

options.  

 

Complementary results are also provided with regard to the evaluation of multi-level 

governance. The assessment of the immigrants’ perceptions and opinions can add new 

information to further research and trigger new ideas and research questions. 

 

It is shown that Austria have been ignoring the growing challenges relating to income 

inequality and social tensions. National targets have been dominated by current economic 

policy and the corporatism of political actors. It is interesting to note that the fostering of a 

fertile innovation environment is still not a practical issue in Austria.  
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It is concluded that the Austrian system is not supporting cost-effective forms of migration, 

such as short-term and circular migration, and transnational options, which would play an 

important role in crisis management. It does so despite the fact that the European Union is 

supporting and promoting these migration forms. From Hungary’s perspective, this 

consideration is relevant to the interests of Hungarian emigrants and in terms of 

development of a local basic strategy.  
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