
 

Amikor a kevés is sok? 
 

Adalékok a magyarországi alacsony bevándorlás okainak vizsgálatához 
 
 

E dolgozat tárgya a jelenlegi migrációs trendek vizsgálata mellett felkutatni azokat az 
okokat, amelyek meghatározó jelentőséggel bírnak a magyarországi bevándorlás tekintetében. 
Legfőbb vizsgálati szempontja pedig a felvázolt statisztikai adatok alapján, hogy tisztább 
képet kaphassunk a nyugat-európai és hazai bevándorlási mutatók közötti éles különbségek 
mögött rejlő valós okokról a – sok esetben csupán – vélt okok megcáfolásával párhuzamban. 
A manapság kimutatható folyamatok jövőbeli következményeit biztonságpolitikai 
összefüggésben kutatva pedig a lehetséges migrációs trendekről is több ismeretet nyerhetünk, 
középpontba állítva az alacsonynak mondott bevándorlásból eredő közép és hosszú távú 
hatások kérdéseit. 
 
 
Migrációs trendek Magyarországon 
 

A migráció1 kapcsán elsősorban a kivándorlás és bevándorlás2 kérdését érdemes 
részletezni, mert ennek hatásai a társadalom egészére nézve érvényesülnek mind politikai, 
gazdasági és egyéb szempontokból is. 

A politikai szempont alapján elsősorban az figyelhető meg, hogy a menekültüggyel 
kapcsolatos jogalkotás során milyen érvrendszerek jelentek meg a magyar politikában a 
rendszerváltásnak nevezett folyamat kezdete óta. Míg az 1990-es évek elején a törvényalkotás 
során elhangzott politikusi megnyilvánulásokban nagyon hangsúlyos volt a munkaerő-piaci 
elem, a magyar munkaerő védelme, ez napjainkra áttolódott a biztonságpolitikára, az ország 
védelmére, a bűnözés és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre. A bevándorlással 
kapcsolatos megnyilatkozásokban hangsúlyosan jelenik meg határon túli magyarok kérdése. 
Megfigyelhető azonban, hogy elsősorban nem a szülőföldön maradás elve van a 
középpontban, inkább a bevándorlásban megadható könnyítések és a pozitív 
megkülönböztetés. 
 

Kohn bácsi anekdotájából3 kiindulva a magyarországi bevándorlást meghatározó 
motívumok vizsgálatakor elsősorban Kelet-Közép-Európa oly gyakran változó politikai 
térképét és a többnemzetiségű területek meglétét is szem előtt kell tartani. Ezért ma 
Magyarország egy olyan sajátos probléma-komplexummal áll szemben, mely főként e 
történelmi fordulópontokhoz köthető változások máig érvényesülő hatásaiból ered. 

Közismert, hogy alapvetően nem Magyarország szívó hatása (miközben ez is 
„működik”, amellett, hogy 1990 után a környező országokban élő magyarokkal kapcsolatos 
hivatalos magyar politika alapvetően megváltozott), hanem a szomszédos országok 
kisebbségekkel kapcsolatos politikája és az ott élő magyar nemzetiségűek törekvései a 
meghatározók abban, hogy milyen mértékű migrációs nyomással kell számolnunk. 

                                                 
1 személyek és csoportok tartós lakóhelyváltozással együtt járó mozgása 
2 nemzetközi migráció, országhatárt átlépő lakóhely-változtatás 
3 Az anekdota szerint Kohn bácsi így beszél az életéről: „A Monarchiában születtem, Csehszlovákiában jártam 
iskolába, Magyarországon nősültem, majd a Szovjetunióban dolgoztam és most ukrán állampolgár vagyok.” E 
mondat után a hallgatóság egy tagja megjegyzést tesz: „Sok tapasztalatot gyűjthetett az utazásai során.” – „Nem, 
hiszen sosem hagytam el a szülőfalumat…” 



 A hazai bevándorlást tehát elsősorban nem a nyugat-európai trendekkel állíthatjuk 
párhuzamba, hanem (a kultúraidegen, volt gyarmatokról és harmadik világbéli államokból 
érkezőkkel ellentétben) a bevándorlás egy speciális esetéről beszélhetünk a kelet-közép-
európai régió tekintetében. Ezt a determináltságot az úgynevezett „magyar-magyar migráció” 
jelenti. Mivel azonos nyelvet beszélő, egyazon kultúrával, szokással rendelkező és nemzeti 
identitással rendelkező csoportokról van szó a Trianon utáni Magyarország és az elcsatolt 
területek esetében, ezért gyakran nem is bevándorlásnak, hanem mobilitásnak4 nevezzük. 
 A bevándorlással összefüggő adatok és a rendelkezésre álló információk, részletesebb 
statisztikák alapján pedig nyilvánvalóvá válik, hogy ez a sajátos migrációs folyamat 
eredendően meghatározza Magyarország bevándorlási és nemzetpolitikáját. 
 
 
Bevándorlás a statisztikák tükrében 
 

Milyen számadatok támasztják alá az előzőekben felsorolt fogalmi 
meghatározásokhoz köthető kijelentéseket? 

 
Mint a mellékelt adatsorokból kitűnik és a köztudott trendek alapján is ismert, 

Magyarországra elsősorban a határon túli magyar nemzetiségű, magyar nyelvet ismerő 
munkaerő érkezik igen jelentős arányban (elsődlegesen Románia és Szlovákia területéről), s 
összességében elmondható, hogy a hazánkban munkát vállaló külföldi állampolgárok jó része 
Magyarországnál gazdaságilag fejletlen országokból származik. [1. táblázat] 

 

Bevándorlási engedéllyel Magyarországon elő külföldiek száma, 2001 

Állampolgárság Fő Százalék 
Román 37 996 47, 7 
Jugoszláv 9781 12, 3 
Volt szovjet 4888 6, 1 
Ukrán 5859 7, 4 
Német 3658 4, 5 
Cseh és szlovák 1728 2, 2 
Orosz 1468 1, 8 
Egyéb 11 404 14 
Összesen  79 652 100, 0 

 
 
A 2000 utáni évek migrációs trendjével kapcsolatosan (csekély mértékben ugyan, de 

egyre) emelkedő lélekszámú bevándorló csoportokról beszélhetünk. [4. táblázat] 
 
Míg 2001-ben a Magyarországon érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező 

külföldiek száma kb. 80.000 fő volt, addig 2008. január 1-jén már mintegy 175 ezer. (A 
külföldi állampolgárok jelenleg az ország lakosságának 1,7 %-át teszik ki.) A Statisztikai 
Hivatal adatai tehát azt bizonyítják, hogy hazánkban egyre emelkedik a legálisan tartózkodó 
nem magyar állampolgárok száma. 

Az emelkedő mennyiségű bevándorló mellett szót érdemel még a migránsok 
összetétele is. A tavalyi évben 23.500 bevándorló mellett csupán 3.900 kivándorló alakította a 
demográfiai mérleget. Ez mintegy 19.000 főnyi lakosságszámbeli emelkedést jelentett csak a 

                                                 
4 a szociológiai feltételek megváltozása következtében a társadalmi térben történő váltás 



migráció kapcsán. A beérkezők jelentős részét pedig (mintegy 22.000 főt) pedig a magyar-
magyar migráció jelentette. 

A hazánkba érkező külföldi állampolgárok, legyen céljuk munkavállalás, letelepedés, 
vagy egyéb megfontolások, nem képeznek nagy számosságú csoportot Magyarország 
lakosságán belül. A kialakult tendenciákból azonban egyelőre hiba lenne arra következtetni, 
hogy az ország továbbra sem lesz világviszonylatban jelentős migrációs célpont, ugyanis nem 
mellékesen kell megjegyezni, hogy a magyarországi migrációs stratégia kidolgozásánál fontos 
elemet jelent manapság a demográfiai tényezők figyelembevétele. A magyarországi népesség 
ugyanis 1980 óta mintegy hét százalékkal csökkent, s ez a tendencia az előrejelzések szerint 
folytatódni fog. Az emiatt kieső munkaerő pótlásának két iránya lehet, egyrészt a magyar 
állampolgárok munkához jutásának segítése, másrészt pedig a bevándorlás, amelyet azokon a 
területeken ösztönöznek, ahol szükség van a munkaerőre. 
 
 
Az alacsony bevándorlás okai 

 
Az itt felvázolt migrációs adatok alapján Magyarország más kelet-európai országokkal 

együtt az alacsony illetve a nyugat-európai államokéhoz képest csekélyebb mértékű 
bevándorló csoportra számíthat. [2. és 3. táblázat] Ennek okai többrétűek. Az általános 
magyarázatok közé tartoznak a romló gazdasági mutatók mellett a sokszor felemlített 
idegenellenesség is. Megjegyzendő azonban, hogy a negatív gazdasági teljesítés önmagában, 
valamint az egyes médiumok által erősnek vélt xenofóbia sem lehetnek olyan befolyásoló 
tényezők, amelyek megakadályoznának egy jelentősebb mértékű bevándorlási hullámot. 

 
A gazdasági aspektust illetően a nyugat-európai bevándorlási trendekhez viszonyítva 

hazánk még mindig inkább „tranzitországnak” számít, vagyis nem rendelkezik olyan 
nagyszámú migráns lélekszámmal, amely huzamosabb ideig ebben az országban tartózkodna. 
A magyarországi bevándorlók jelentős hányadának elsődleges célja a nyugat-európai 
államokban történő letelepedés, tartós munkavállalás. Ezek évek óta hangoztatott kijelentések 
ma sem nélkülöznek minden alapot, hiszen szakértői elemzések szerint leginkább éppen az 
ország rossz gazdasági és kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetének volt „köszönhető” az, 
hogy az európai uniós csatlakozást megelőzően Magyarország nem számított vonzó 
célországnak a nem magyar nemzetiségű külföldiek számára. A jelen körülmények alapján – 
azaz a recessziónak és egyben az Európai Unió gazdasági-jogszabályi környezetének, 
védelmének köszönhetően – Magyarország egyre kevésbé marad „tranzitállam” és minél 
inkább célterületté válhat. Ezt bizonyítják azok az adatok, amelyek az egyre növekvő nem 
magyar bevándorlók számát mutatják. 

Ellentmondásos a bevándorlás-ellenesség vádja is. Annak ellenére, hogy több szerző 
gyakran idegenellenességgel vádolja Magyarországot, kikezdve az ország „migrációs 
tűrőképességét” a bevándorlókkal szembeni negatív viszonyulást hangsúlyozzák ki, mégis 
kevés olyan államot találunk Európa térképén, amely toleránsabb magatartást tanúsított volna 
bármely idegen népcsoport iránt. Ezt bizonyítja az a tény, miszerint Magyarország a 
legbefogadóbb államok egyike. Nyugat-Európában szeparáltan élnek az úgynevezett 
kisebbségek, Svédországban, Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban 
és Hollandiában jelentik a legnagyobb problémát az ott élő, be nem illeszkedő – s 
beilleszkedni, a többségi társadalom szokásait, kultúráját elfogadni nem kívánó – idegenek. 
Magyarországon nem ismertek azok az erőszakos cselekménysorozatok, etnikai-faji jellegű 
villongások és konfliktusok, amelyek a nyugat-európai országokban mindennapossá váltak a 



bevándorlás mértékének és jellegének következtében. Mindez cáfolatot jelent arra, hogy 
Magyarországon ellenségként tekintenének a bevándorlókra. 

 
Érdemes az alacsony hazai bevándorlás vizsgálatakor a környező országokban 

érvényesülő folyamatokat is elemezni. A magyarországi trendek ugyanis általában 
beleolvadnak abba a regionális környezetbe, melynek államai egyaránt kitettek azoknak a 
nemzetközi migrációs hatásoknak, amelyek napjainkban is érvényesülnek. 

Ezt a feltételt alkalmazva – a környező országok statisztikáit alapul véve – látható, 
hogy nem Magyarország az egyedüli, amelyre alacsony bevándorlási mutatók jellemzőek. 
Szlovákia, Csehország, Lengyelország, de főként Románia és Bulgária mind Európa 
legkevésbé vonzó országai – ugyanazon régióban helyezkednek el. [2. és 3. táblázat] Ezen 
országok legtöbbjére egyfajta „szláv migráció” a jellemző – hiszen a magyarhoz hasonlóan itt 
is egy kultúrkörhöz tartozó népcsoport vándorlásáról van szó. Elsőként a Szovjetunió 
utódállamai és más poszt-szocialista országokra jellemző ez. 

 
Ha a hazai bevándorlás kis mértékét a leginkább helytállóan kívánjuk magyarázni, 

akkor elsősorban a gazdasági körülményekre kell tekintettel lenni. Magyarország és az 
Európai Unió közös politikai térséget képvisel, azonos gazdasági feltételekkel, a négy 
alapszabadság – áruk, munkaerő, szolgáltatások és tőke akadálymentes áramlása – meglétével 
a hazánkba érkezők előtt ugyanazok a feltételek érvényesülnek, s ugyanazok a lehetőségek 
állnak, mint a nyugat-európai államokba letelepedni szándékozók előtt. 

A kvalifikált munkaerőt jelentő csoportok és a végzettségüknél és szakértelmüknél 
fogva hasznos tevékenységet folytatni kevesebb befektetéssel képes munkaerő – egyéni 
motivációt jelentő, saját gazdasági megfontolás alapján – a lehető legmagasabb életminőséget 
jelentő környezetbe kívánnak beilleszkedni. Mindennek a lehetősége keletről nyugatra 
haladva egyre szélesebb. Nem várható ugyanis el az általában a saját érdekét előtérbe helyező 
egyéntől, hogy a kelet-európai országokban tapasztalható nehézségekkel szembeszállva 
hosszabb ideig ezekben az államokban letelepedjen, a nyugat-európai országokban fellelhető 
lehetőségek ismeretében. 

 
A gazdasági környezet nem az egyetlen magyarázata az itt leírt trendeknek, de a 

bevándorlás mértékét lényegében befolyásolja. Ezt mutatja az a tény, miszerint a magasabb 
gazdasági fejlettséggel és jobb mutatókkal rendelkező országok esetében nagyobb arányú 
migránsok jelentkeznek, mint a viszonylag rosszabbul teljesítők esetében. Magyarország nem 
vonzó ország. Kelet-Európa öregedő társadalmai a maguk szociális és munkaerő piaci 
problémáikkal szintén nem vonzóak. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők nem 
találják meg azt a vágyott környezetet, ami más európai uniós államokban adott lehetne. A 
szegényebb és kevésbé kvalifikált rétegek közül érkezők pedig a teljes mértékben kialakított 
és biztonságos gazdasági-szociális háló hiányában szintén nem találják meg azokat a 
feltételeket, amelyek hosszabb távú maradásukhoz alapot nyújtanának. 
 
 
Biztonságpolitikai kérdések 

 
Felmerül a kérdés, hogy a viszonylag kevés bevándorlóval szemben Magyarország 

milyen biztonságpolitikai koncepciót képes megvalósítani. Képes-e teljesíteni hazánk azokat 
az európai irányelveket, amelyek a részletesebb jogszabályi korlátozottság hiányában 
születtek. 

A bevándorlásban érintett hatóságok kiemelten foglalkoznak az illegális migrációhoz 
kapcsolódó feladatokkal, amely jelenséget kiváltó okok döntően az egzisztenciális problémák. 



Napjainkban a jogellenes módon történő munkavállalás a legfőbb mozgatóerő, amelynek 
indukálója az Európai Unió tagállamaiban az olcsó munkaerő iránti mind erőteljesebb 
kereslet. 

Intenzív növekedés eredményeként napjainkra a román, az ukrán és a szerb diaszpóra 
után a kínai lett a negyedik legnagyobb Magyarországon élő bevándorolt közösség. Végső úti 
céljuk általában Nyugat-Európa, ma már azonban mind gyakrabban maradnak 
Magyarországon. 

 A nemzetközi illegális migrációra épülő embercsempész-hálózatok tevékenységében 
pedig a szervezett bűnözés egyik fontos szempontja érvényesül maradéktalanul: a 
lelepleződés kis kockázata és a minimális ráfordítás mellett, rövid idő alatt elérhető magas 
profit.  Magyarországon három fő embercsempész-útvonal halad át. Az egyik Oroszország-
Ukrajna irányából, amelyet alapvetően az ázsiai és afrikai eredetű migránsok használnak. A 
második Románia felől a török és a moldovai állampolgárok számára biztosít tranzitálási 
lehetőséget. A harmadik a balkáni útvonal, amely Szerbiából és Koszovóból (szerbek, 
albánok stb.) kiindulva éri el Magyarországot. 

   Az Európai Unió az elkövetkező időszak egyik legfontosabb biztonsági kérdésének 
tekinti az illegális migráció és az embercsempészés elleni eredményes fellépést. A tagállamok 
egy része (a perem-országok) egyszerre célpontjai és tranzitállamai az illegális migrációnak, 
ezért a jelenség kezelése ezekre az országokra mind nagyobb - anyagi, biztonságpolitikai, 
jogalkotási, morális - terhet ró. 
 
 
A migráció jelen mértékének következményei a jövő Magyarországán 

 
Összefoglalva az itt említett állításokat, elmondható, hogy a Magyarországra irányuló 

migráció abban az értelemben meghatározott, hogy lehetséges formáit (vendégmunkás, 
feketemunkás, huzamosabb ideig itt tartózkodó, bevándorló, végleg letelepedett) felhasználva 
elsősorban a környező országokban, mindenekelőtt Romániában, Szerbia-Montenegróban és 
Ukrajnában élő magyar nemzetiségűek vándorolnak hazánkba. Ezt természetesen 
különféleképpen lehet minősíteni, de ettől függetlenül a magyarországi migrációs 
folyamatokat ez határozza meg. 

A migráció lehetséges formáit segítségül hívó népességpótlás megvalósítása során a 
hazai lakosság fogadókészségét érdemtelen lenne figyelmen kívül hagyni, hiszen 2020-ban – 
a jelenlegi bevándorlási volumenek mellett – a lakosság közel tíz százaléka lenne külföldi 
vagy olyan, aki röviddel azelőtt még külföldi állampolgár volt. (Ez az arány jelenleg az 1,5 
százalékot sem éri el.) S ez, amennyiben nem magyar nemzetiségűek közül rekrutálódna, 
akkor összes következményeivel együtt a lakosság etnikai struktúráját változtatná meg, 
amennyiben pedig a szomszédos országok ötven százalékos csökkenése még meglévő 
kohéziós erejük megroppanását idézhetné elő. 
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