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A MAGYARORSZÁGI MIGRÁCIÓ AZ ORSZÁG TELJES JOGÚ  

SCHENGENI TAGGÁ VÁLÁSA UTÁN 2007-2012 

HUNGARIAN MIGRATION AFTER BECOMING A FULL MEMBER  

OF THE SCHENGEN AREA  2007-2012 

Jelen tanulmányom célja a schengeni teljes jogú taggá válásunk utáni hazai migráció tanulmányozá-

sa a 2007-2012-ig tartó időszakban. Hangsúlyt helyeztem a legális és illegális migráció hazai statisz-

tikáinak elemzésére, valamint azokra a biztonságpolitikai kockázatokra és kihívásokra, melyek ma 

már a hazai társadalom szinte összes területét érintik. Bemutatom azokat a jellemző stratégiákat, 

melyekkel a „kvázi” menekültek az itt tartózkodásukat próbálják meghosszabbítani vagy legalizálni. 

Záró gondolatként rámutatok a vizsgált jelenség, vagyis a migráció számának növekedésével össze-

függő okokra és következményekre. 

The objective of my present paper is to study the national migration after becoming a full member of 

the Schengen Area during the period between 2007-2012. I focused on studying the national statis-

tics on legal and illegal migration, and on those risks and challenges of security policy which affect 

nearly all the fields of the current domestic society. I show those typical strategies which are applied 

by the ’quasi’ immigrants to lengthen or legalize their stay in Hungary. As a final thought I will stress 

the causes and consequences related to the concerned phenomenon, namely the increase of the 

number of migration. 

2007. december 21-én Magyarország sokévnyi előkészítő munka után, sikeresen csatlakozott a schengeni térséghez.
1
 

Az Amszterdami Szerződés hatályba lépésével (1999. május 1.) vagyis a schengeni joganyag közösségi szintre emelé-

sével új korszak kezdődött a vándorlások közösségen belüli kezelésében. Az addig a harmadik pillérbe, a bel- és iga-

zságügyi kormányközi együttműködés körébe tartozó migráció az első pillérbe került át.  Vagyis a kormányközi együtt-

működés területéről közösségi hatáskörbe került, ahol a közösségi érdekeket kifejező döntéshozatali mechanizmusok 

érvényesülnek.  Magyarország integrációja az euro-atlanti térségbe – intézményi értelemben – maradéktalanul megvaló-

sult. „Jelentős lépés csatlakozásunk, mivel a „szabadság, biztonság, jog térségének megteremtése” horderejét tekintve a 

belső piachoz és a közös pénzhez hasonlítható.”
2
  

 A csatlakozás után fontos változást hoztak az Észak-Afrikában és a Közel-Keleten kirobbant társadalmi, politikai 

események migrációs hatásai Európában és Magyarországon is.  Egyértelműen megállapítható, hogy az arab világ 

mozgalmai, a politikai berendezkedések módosulása, a kevésbé elnyomó rezsimek létrejötte, a Facebook és más kö-

zösségi portálok által előremozdított szabadság az elvándorlás lehetőségét is egyszerűbbé teszik. Mivel a mozgalmak 

                                                 
1
A teljes jogú tagság előzménye: A 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése szerint a 2004. május 1-jén az Unióhoz 
csatlakozott tagállamok ezen időponttól kezdődően kötelesek a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e köte-
lezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi 
rendelet [2] I. mellékletének listáján szereplő harmadik országok állampolgárait vízumkötelezettségnek alávetni. Az Európai Parlament 
és a Tanács 895/2006/EK határozata. Hivatalos Lap L 167, 20/06/2006 o. 0001 - 0007 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ 
/LexUriServ.do ?uri=OJ:L:2006: 167:0001:01:HU:HTML Let:2014.01.07.   
2
 Tájok Péter: Az illegális migráció kezelésében rejlő lehetőségek hazánk schengeni csatalakozását követően, mint a komplex biztonság 
kiemelt szegmensei. Határrendészeti Tanulmányok, 2007. 3. szám, 5. o. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ%20/LexUriServ.do
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ%20/LexUriServ.do
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mozgatórugóját a szociális elégedetlenségek is felerősítették, a szegényebb rétegek mobilizációs hajlandósága közép- 

és hosszútávon is alapjaiban változtatta meg Európa és ezen belül Magyarország migrációs helyzetét.
3
 

A schengeni csatlakozás után a migráció nemzeti, biztonsági, társadalmi kulcskérdéssé vált. Egyidejűleg azonban 

biztonságpolitikai, idegenrendészeti, munkaügyi, büntetőpolitikai, munkaügyi, szociálpolitikai probléma is. Egyik oldalról 

jól érzékelhető, hogy a migráció a társadalomban demográfiai, gazdasági, fenntartható fejlődés aspektusából nézve 

kedvező jelenség, a másik oldalról azonban migrációval biztonsági szempontból a kockázatok is megjelennek. Biztonsá-

gi kockázatok szempontjából a biztonság érzékelése szubjektív és jelentős mértékben függ a befogadó társadalmi kö-

zeg, és a bevándorló személyek és csoportok szociológiai, gazdasági, történeti politikai és egyéb helyzetétől. A nemzet-

biztonsági kockázatok a migráció terén is jelen vannak, de az ilyen jellegű problémák kezelése nem kívánja a szabad-

ságjogok maitól eltérő, szigorúbb korlátozását.  

Európát négy fő útvonalon keresztül érik el az illegális és legális migránsok. Ezek közül három, a kelet-balkáni, a 

klasszikus balkáni, és az Ázsiából Ukrajnán keresztül vezető út Magyarországot is érinti. Az elmúlt öt évben a külföldiek 

döntő többsége Európából, ezen belül is valamely szomszédos országból érkezett hozzánk.
 
Románia (29%) mellett 

Németország (11%), Ukrajna (8%) és Szerbia (6%) állampolgárai vannak jelen nagy arányban. Összlétszámukat tekint-

ve a bevándorlók másik nagy csoportja az Ázsiából érkezőké, közülük a kínaiak (7%) vannak többségben. Legnagyobb 

arányban Koszovóból érkeztek menekültek, akik elsősorban gazdasági migránsok, nem valódi menedékjogra szorulók. 

Emellett megtízszereződött az afgán kérelmezők száma, ami sajátos magyar vonatkozás lett a régióban, a szomszédos 

uniós államokban ez ugyanis kevésbe létezik a gyakorlatban. Az afrikai és az amerikai földrészről származó bevándorlók 

aránya kisebb (2–3%).
4
 A hazánkban tartózkodó külföldiek 42,6%-a Budapesten, 36,8%-a egyéb városokban, 20,6%-a 

pedig községekben telepedett le. Korösszetételüket tekintve fiatalabbak, mint a honos népesség, a legnagyobb arányt a 

20–39 évesek képviselik. A bevándorlók többsége Közép-Magyarországot választja, e mellett jelentős szerep jut Észak- 

és Dél-Alföldnek is. A Magyarországon élő külföldiek egy része tartósan szeretne letelepedni és megszerezni a magyar 

állampolgárságot, döntő többségük a környező országokból származó határon túli magyar.
5
  

A LEGÁLIS ÉS ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ ALAKULÁSA A SCHENGENI CSATLAKOZÁS UTÁN 2007-2012-IG 

Az Európai Uniós csatlakozás érdekében tett erőfeszítések során, az erősödő nemzetközi együttműködés mellett csök-

kent az illegális migráció Magyarországon, majd a schengeni csatlakozás után ismét növekedni kezdett. Nagymértékben 

hozzájárult e jelenség erősödéséhez Európa szerte a gazdasági világválság. Megnövekedett az államhatárral kapcsola-

tos jogellenes cselekmények, elsősorban a tiltott határátlépések száma. 

A schengeni térség valamely tagállama, így Magyarország területére illegálisan belépő, és ott illegálisan tartózkodó, 

illetve illegálisan munkát vállaló személyek, vagyis az illegális migránsok tartózkodásukat gyakran a törvények kiskapuit 

kihasználva, pl. érdekházasságok, családegyesítés legalizálják. Illegális migrációt elkövetők főbb állampolgársági kate-

góriái a vizsgált időszakban: afgánok: 537 fő, az ukránok 463 fő, a szerbek 293 fő, a palesztinok 209 fő, valamint a ro-

mánok 208 fővel. Időhúzási céllal, valamint a jogkövetkezmények elkerülése érdekében menekült-státuszt kérelmeztek, 

majd 2008. január 1. után több ezres nagyságrendben távoztak – még nemzetbiztonsági szűrésük előtt – a befogadó 

állomásokról Nyugat-Európába. A megengedő migrációs törvények, a liberális felfogás a szigorúbb politikát folytató kör-

nyező államok helyett szintén Magyarország felé terelte az illegális migrációt. Míg az Uniós tagállamokban 22%-os a 

                                                 
3
 Koller Inez: Migrációs tendenciák Európában publikon.hu application essay      .pdf .Let:2014.01.02.  

 
4
 Dövényi Zoltán: A Magyarországot érintő nemzetközi vándorlásterületi aspektusai. In: Tarrósy István – Glied Viktor – Keserű Dávid. Új 
népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között. 89.o http://ittvagyunk.eu/application/essay/127_1.pdf.Let:2014.01.07.  
5
 KSH Táblák (STADAT) - Idősoros éves adatok - Népesség, népmozgalom. Magyarországra érkezett menekültek (2000-2012)  Frissít-

ve: 2013.07.02.Let:2013.12.20. 

http://www.publikon.hu/htmls/tanulmanyok.html?ID=52&essayID=490
http://ittvagyunk.eu/application/essay/127_1.pdf.Let:2014.01.07
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn003.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn003.html
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csökkenés, addig Magyarországon 35%-os volt a növekedés, köszönhetően a Koszovóból érkező nagyszámú migráns-

nak.  Súlyos anomáliákra mutat, hogy a BÁH befogadó állomásairól több ezren távoztak engedély nélkül.
6
 A schengeni 

csatlakozással, valamint a liberális jogszabályi környezet következtében hazánk az illegális migrációs szempontból felér-

tékelődött, vonzó tranzitállomássá vált. Számos Ideiglenes Befogadó Állomás nyílt (Nagyfa, Békéscsaba, Nyírbátor, 

Bicske stb.) ahol a „kvázi” menekültek az itt létet általában csak átmeneti állapotnak tekintették – teljes ellátással. Az 

ország teherbírása kifulladóban volt az óriási számú migráns miatt. A több mint 350 millió forintos Európai Uniós támoga-

tásból, valamint az ehhez hozzáadott közel 90 millió forintos hazai forrás segítségével a személyi állomány átcsoportosí-

tására, új munkatársak foglalkoztatására kerül sor, ezzel biztosítva a nagyszámú ügyirat folyamatos és megfelelő időben 

történő feldolgozását, valamint férőhelybővítés, épület felújítások és a különböző készletek pótlása valósul meg a befo-

gadó állomásokon. Bicskén és Vámosszabadiban felújították a leromlott állapotú közös helyiségeket, míg Debrecenben 

újabb férőhelyek kialakítására került sor – ismertette a változásokat Simonné Dr. Berta Krisztina, európai uniós és nem-

zetközi helyettes államtitkár. 
7
 

 A nehéz gazdasági helyzetben a nyugati államok pedig egyre kevesebb hajlandóságot mutatnak az itt rekedt mene-

kültek megsegítésére.
8
 Az illegális határátlépők, illetve ezzel párhuzamosan a menedékkérők számának robbanásszerű 

megemelkedése a határőrizeti, az idegenrendészeti, és a menekültügyi szerveket is rendkívül nehéz helyzet elé állítot ta, 

különösen a déli határvidékeken. Bár a vizsgált időszak csak 2012-ig terjed, érdekességként érdemes a következő félév 

migránsainak emelkedő számára is egy pillantást vetni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Dr. Szabó Máté: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB4321/2013. számú ügyben Budapest, 2013. szeptember 08. 

A Magyarországra érkező menekülők státuszuk szerinti megoszlása 2007-2012-ig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 KSH Táblák (STADAT) - Idősoros éves adatok - Népesség, népmozgalom. Magyarországra érkezett menekültek (2000-2012)  Frissít-

ve: 2013.07.02.Let:2013.12.21.  
  

7
Sürgősségi támogatás Magyarországnak http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/europai-unios-es-nemzetkozi-helyettes-

allamtitkarsag/hirek/surgossegi-tamogatas.Let:2014.02.05. 
8
 A korábbi áttelepítési program keretei között Kanada és az USA sok szakképzett menekültet utaztatott a saját országába.1995-től 
német segélyszervezetek segítették a hazatelepedést. A Rotary Club és az egyházi karitatív szervezetek a mai napig aktív tevékenysé-
get végeznek ez ügyben. eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0292:FIN:HU:PDF 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn003.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn003.html
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Forrás: KSH Táblák (STADAT) - Idősoros éves adatok - Népesség, népmozgalom. Magyarországra érkezett menekülők (2000-2012)  

Frissítve: 2013.07.02.Let:2014.01.008. 

A táblázatból kitűnik, hogy a hazánkba érkezett összes 17.163 főből menekült státuszt kapott 1.476 ember (8,6 %). 

Oltalom statuszúak: 1.527 fő (8,9%). Befogadottak: 806 fő (4,7%). Elutasítva: 77,7 %,azaz 13.335 fő.                      

JELLEMZŐ STRATÉGIÁK A MIGRÁNSOK KÖRÉBEN 

 A névházasságok egyre szélesebb körben terjedtek, a korábbi évekhez hasonlóan. Az internet itt is a lehetőségek 

tárházát nyújtotta. Az ilyen módszerrel legálisan-féllegálisan a Magyar Köztársaság területére érkezők, itt tartózkodási 

jogot szerzők egy része a világhálón ismerkedett meg kiszolgáltatott, vagy alacsony társadalmi és kulturális szinten álló 

magyar hölgyekkel. Emellett továbbra is elterjedt volt bűnözői körökben a hamis, hamisított, vagy személy-cserés okmá-

nyok használata. Új tendenciaként a csempészek ügyfeleiket nem vitték át a határon, csak útba igazították őket a határ 

túloldala felé.  

Menedékjogi kérelmek időhúzás céljából. A menedékjogi törvény hatályba lépését követően a menekültügyi eljárás 

komoly legalizációs eszközzé vált, az előterjesztett menedékjogi kérelmek döntően a tovább-jutás megszervezését biz-

tosító időhúzást célozták meg.  

 Rendkívüli események: megszaporodtak a bevándorlási intézményekhez, főként a menekülttáborokhoz köthető 

rendkívüli események, verekedések, rendbontások, rongálások, melyeknek következtében a magyarországi befogadó 

állomások belső biztonsági helyzete több esetben is kritikussá vált. A menekültstátuszt kérelmezők néhány esetben – 

sokszor jogos kritikáik mentén immár jogellenesen – az állam zsarolására is kísérletet tettek.
 
Tiltakozó akciókat szervez-

tek, tiltakozásuk demonstrálásaként afgán menekültek felmásztak a Debreceni Befogadó Állomás közelében található 

átjátszó toronyra. Éhségsztrájkot folytattak, amelyekkel az idegenrendészeti hatóságot kívánták lépéskényszerbe hozni, 

ügyük elbírálását jogszerűtlenül felgyorsítani. Ezek közül is kiemelkedett a 2009. január 14-i eset, amikor menekülteljá-

rás alatt álló afgánok mintegy 30 fős csoportja zárkózott be Budapesten a Szent István Bazilikába és sztrájkot folytatva 

menekültként való elismerésüket követelték.
9
  Továbbra is tendencia volt a vízumokkal való visszaélés, az okmányhami-

sítás mellett a fiktív üzleti tevékenység folytatása (cégalapítás, munkaerő-kölcsönzés), a nem valós élettársi közösség 

létrehozása, valamint hamis munkavállalási engedély alkalmazása. Általában ügyük gyorsabb és pozitív elbírálását kí-

vánták elérni. 

                                                 
9
 2011.évi 1. különszám - Magyar Rendészettudományi Társaság Rendeszet .hu/hatarrendeszetitagozat /2011_evi_%20kulonszam .pdf  

.Let:2014.01.08.  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn003.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn003.html
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEcQFjAE&url=http%3A%2F%2Frendeszet.hu%2Fhatarrendeszetitagozat%2F2011_evi_%2520kulonszam.pdf&ei=PtbNUouhOYrbtAbyoIHIBQ&usg=AFQjCNGrVbu7Y0_l7ys4gP8XgFle2TyYeA&bvm=bv.59026428,d.Yms&cad=rja
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 Az állam zsarolása: a menekültstátuszt-kérelmezők néhány esetben – sokszor jogos kritikáik mentén immár jogelle-

nesen – az állam zsarolására is kísérletet tettek.
 
Tiltakozó akciókat szerveztek, tiltakozásuk demonstrálásaként afgán 

menekültek felmásztak a Debreceni Befogadó Állomás közelében található átjátszó toronyra. Éhségsztrájkot folytattak, 

amelyekkel az idegenrendészeti hatóságot kívánták lépéskényszerbe hozni, ügyük elbírálását jogszerűtlenül felgyorsíta-

ni.           

 Az illegális migrációhoz minden országban, így Magyarországon is „iparág” kötődik. Ez főként a tartózkodás legali-

zálása érdekében fellépő ügyvédeket, és egyéb – anyagi haszon érdekében közreműködő – személyeket takar. Vannak, 

akik másodlagos bűncselekmények néven említik, mások a szervezett bűnözés fő üzletágának tartják, megint mások 

kapcsolódó illegális cselekményeknek nevezik azt a jól kiépített társadalmi hálót, amely határokon átnyúlik, s a migrán-

sokat bűn-szervezetbe foglalja, vagy a bűnözés karjaiba löki. 
10

 

KIHÍVÁSOK, KOCKÁZATOK 

 A migráció számos kihívást és kockázatot hordoz magában. Számos veszély az illegális migráció jellegéből fakad, más 

problémák a migránsok és a befogadó társadalmak interakciójából születnek.  

Demográfiai kihívások: széles körben ismert Európa és benne Magyarország demográfiai válsága. Többen a migrá-

cióban látják a fenyegető „nyugdíj-bomba”, a nagy ellátórendszerek összeomlásának megakadályozására alkalmas 

eszközt. 

Egészségügyi kockázatok: a múlt századokban a határőrizet egyik legfőbb funkciója a járványok megakadályozása 

volt. A globalizáció nem csak a technikai, kommunikációs és közlekedési előnyök forrása, de a járványok és betegségek 

elterjedésének kerete is lett. Az egészségügyi biztonság, illetve az egészségügy és a migráció kapcsolata nem kellően 

kutatott terület. 

 Szervezett bűnözés: a szervezett bűnözés profitot akar termelni, e célból a legtöbb nyereséges iparágat megcéloz-

za. A migráció vizsgálható úgy is, mint olyan jelenség, ahol a szervezett bűnözői hálózatok haszonra kívánnak szert 

tenni. Az egyik legfőbb tevékenységi kör a drogcsempészés után/mellett az embercsempészés és az emberkereskede-

lem. 

Etnokulturális különbségek: a bevándorló csoportokat többnyire háborús, politikai, szociális okok késztetik vándorlás-

ra. Mivel távoli földrészekről érkeznek országunkba, kultúrájukban, értékeikben és szokásrendszerükben elütnek a befo-

gadó közegtől. Sokszor szerény társadalmi tőkével rendelkeznek, olykor vallási identitásuk is markánsan eltérő a befo-

gadó közösségétől. A háborús övezetekből érkezők gyakran erőszakkultúrát hoznak magukkal. E körülmények mellett a 

családi, a baráti és rokoni kapcsolatok eltérő felépítése, működtetése, továbbá a hagyományok tisztelete, megőrzése 

mind az integráció ellenében, és az elkülönülés irányába hatnak és a szegregációhoz vezető út sarokpontjai.  

Gazdasági kihívások: a nemzetgazdaság egészére jelentős kihívás a bevételek egy részének elmaradása. Az eltérő 

kultúrájú, integrációs nehézségekkel küzdő csoportok körében a feketemunka, a tőke- és munkaerőpiacok szürke és 

illegális zónája megerősödhet, az állam jelentős adóbevételektől eshet el ennek következtében. 

Globális kényszermigráció: a kényszermigránsok tömegeit az életfeltételek elviselhetetlené válása, ökológiai, klíma-

katasztrófák, vagy háborúk, polgárháborúk etnikai tisztogatások elől menekülők alkotják. A menekülthullám akár újabb 

természeti, és társadalmi katasztrófahelyzetek kiváltó oka lehet a befogadó országban. 

Közbiztonsági kockázatok: elterjedt nézet, hogy a bevándorlókkal együtt a bűnözés is növekszik. A bűnözés növeke-

dése nem a migráció közvetlen következménye, ugyanakkor a szegregációban testet öltő társadalmi folyamatok, a 

gettósodás és a bűnözői szubkultúrák kialakulásához vezethet.  
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Kulturális konfliktusok: a kulturális identitás elvesztésétől való félelem a multikulturalizmusban jelentős ellenreakció-

kat vált ki, amelyek egy része, sajnos erőszakos cselekményekben ölt testet.
11

 A kiváltó ok a bevándorlásból fakadó 

kulturális konfliktus.  

Ötödik hadoszlop jelenség: idegen hatalmi érdekek érvényesülése migránsaikon keresztül.  

Szociális kihívások: a szociális ellátórendszerekhez való hozzáférési különbözőség sújthatja a bevándorló közössé-

geket, az illegális migránsok pedig teljesen ki is szorulhatnak e rendszerekből. Így a szociális gondoskodás hiánya to-

vábbi konfliktusok forrásává válik a társadalomban. 

 Xenofóbia, rasszista indítékú bűncselekmények: a rasszista indíték hátterében az idegen, mint alsóbbrendű faj jele-

nik meg. Gyakran kapcsolódik össze az etnikai hovatartozás és a bűncselekmények elkövetésének háttere, mint haj-

lam.
12

  

A terrorizmus: etnikai, kulturális, vallási, ideológiai motiváció állhat a jelenség hátterében. Lehet politikai és katonai 

szervezet, a bevándorló közösség alapjain felépülő, bevándorló csoportokhoz kapcsolódó, beutazó terrorista, akár a 

közösségen belüli sejtet felépítő, vagy attól elkülönülő, az illegális vagy a legális migrációt kihasználó, de a többségi 

társadalomba elvegyülő alvó terrorista is.
13

 

 Kiemelt kockázat a kibocsátó országba történő hazalátogatás, illetve ennek legendája. Aggasztó a terrorfelderítés 

szemszögéből, ha a célszemély ázsiai országban (Afganisztán, Pakisztán) kiképző táborokat keres fel, majd a visszaté-

rés után a nyugati életformával teljesen szembefordult egyénként, ugyanakkor látszólag azt követve alámerül a társada-

lomban.
14

 A statisztikai adatok alapján világossá vált, hogy a 2007-2012-ig terjedő időszakban Magyarországon az ille-

gális migráció schengeni tagságunk ellenére nem csökkent, sőt csekély mértékben növekedett. Tény, hogy a menekült-

kérelmezők többsége illegális migráns. Embercsempész szervezetek is jelen lehetnek a befogadó állomásokon. Rendkí-

vül aggasztó a szökések száma. Az illegális migráció, amely főként a legális migráció adta eszközök igénybevételére 

épülve a schengeni térségben nyugati irányba történő továbbutazáshoz adott alapot.  

ÖSSZEGZÉS 

A migráció legális és illegális formája a hagyományosnak tekinthető közbiztonsági kockázatok mellett nemzetbiztonsági 

kockázatokat is hordoz magában. A vizsgált időszak alatt Magyarországon összességében nőtt az illegális migráció, és 

a schengeni térségben nyugati irányba történő továbbutazáshoz adott alapot. Magyarország esetében több ponton ösz-

szekapcsolódik a legális migrációhoz és az illegális migrációhoz köthető biztonsági kockázatok köre. Előbbi olyan eszkö-

zöket nyújt, amelyek a legalitás látszatát keltve az illegális migrációs szándék leplezésével a beutazás törvényesítését 

teszik lehetővé, vagy a már schengeni térség területére jutott személyek tartózkodását legalizálják. Európa nyugati or-

szágai mára a multikulturalizmus nyílt válságát élik át, amely felszínre hozta a társadalmi integráció kilátástalanságának 
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vízióját is. A migránsok beilleszkedése és maguk elfogadtatása rendkívüli erőfeszítéseket igényel részükről, amely nem 

minden esetben jár még így sem a sikeres integrációval. Az iskolázatlan, tanulatlan, és a modern globális tudástársada-

lom vérkeringésébe bekapcsolódni képtelen migráns hátterű tömegek sokszor a modernizáció ellen fordulnak, és végül 

Európa civilizációs értékeitől is elfordulnak. Ez már a radikalizáció és a terrorizmus előszobája. Negatív hatású folyamat 

a sikertelen társadalmi integráció és a képzetlenség. Európában a bevándorlók tömegei munkanélküliséggel sújtott d i-

aszpórákat alkotnak, akik a megélhetésük érdekében sokszor a bűnözés irányába mozdulnak el. A befogadó társada-

lomban a bűnözéstől való félelem alapján álló idegenellenesség válik elfogadottá, amely természetesen a szigorúbb 

rendészeti jellegű intézkedések követelésében, vagy akár etnikai jellegű összecsapásokban mutatkozik meg. Az észak-

afrikai és közel-keleti megmozdulások kapcsán Európába és hazánkba érkezett menekültek problematikája rávilágított 

arra, hogy egy közepes méretű (tízezres nagyságrendű) migrációs hullám is alapvető változásokat indíthat el a közeli 

országokban és nálunk. Az EU intézményei és a tagországok többsége a vívmányok megőrzése mellett láthatóan új 

utakat is keres a migrációt kibocsátó országok demokratizálására és a segítségnyújtásra.  

Kulcsszavak: magyar legális és illegális migráció, migrációs útvonalak, jellemző stratégiák, biztonságpolitika kihívások, 

demográfiai hatás, egészségügyi, közbiztonsági kockázatok, szervezett bűnözés, etnokulturális különbségek, ötödik 

hadoszlop jelenség,kulturális konfliktusok. 

Keywords: legal and illegal Hungarian migration, migration routes, typical strategies,  challenges of security policy, de-

mographic effect, sanitary- and public security risks, organized crime, ethnocultural differences, fifth column phenome-

non, cultural conflicts. 
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