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Ritecz György – Sallai János; „A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetősé-
gei 2.0”, Hanns Seidel Alapítvány, 2016, Cordoba nyomda – Budaörs, ISBN 998-
97388484-6-8 c., 172 oldalas kötete február 1-én, immár második, aktualizált 
kiadásban került ki a nyomdából, a kézirat pedig 2016 szeptember 1-én zárult. A 
kötet ismételt, illetve kiegészített és frissített kiadását, egyebek mellett indokol-
ta, hogy a magyarországi és európai migrációs csúcs, előző kötetük (Nemzetbiz-
tonsági Szemle 2015/4 szám) 2015. augusztus 11.-i zárását követően nem sokkal, 
októberben következett be. Emellett a migrációval foglalkozó szakemberek, hall-
gatók nagy érdeklődése miatt, az első kiadás példányai mintegy fél év alatt gaz-
dára találtak. 

Az egykori Határőrség szervezetének, két elismert határőrizeti, mai szóhasz-
nálat szerint határrendész kutató-szakembere ebben a kötetben reagáltak a 
könyvbemutatókon, recenziókban elhangzott, leírt észrevételekre, jobbító javas-
latokra. A korábbinál mintegy harmadával gazdagabb kötet lehetőséget kínált 
alaposabban áttekinteni a migrációval kapcsolatos fogalmakat, kielemezni a té-
mával kapcsolatban feltárt trendeket. A tudományos műnek szánt kötet minden 
állítása, kijelentése, a szintén a kötetben található tényekre, adatokra alapul, a 
grafikonokat pedig gyakran a felhasznált források eredeti feliratai is hitelesítik. A 
kötet ugyanakkor a nem szakértők számára is könnyen befogadható formában, 
közérthető módon íródott. 

A könyvet záró színes, látványos mellékletek sora is gyarapodott, például az 
EU és a Schengen-térséget ábrázoló térképpel vagy a fejlett és fejlődő országok 
korfáját összevető grafikonpárral. A szerzőpár külön oldalon, táblázatos formá-
ban tekintette át a migrációs válság miatt, néhány Schengen tagállam belső hatá-
rán visszaállított határellenőrzésre vonatkozó bejelentések áttekintésével 2015 
szeptembere és 2016 februárja között. Emellett külön grafikonrendszer tárja az 
olvasók elé a Közép- és Kelet-Mediterrán térségben felfedett illegális migránsok 
és az útközben meghalt és eltűnt menekülők számát 2015 januárjától a követke-
ző év augusztus közepéig. A kötetet záró grafikon pedig, a Magyarországon tar-
tózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek számának alakulását vizsgálja, 2003 
és a tavalyi záró dátum között. Természetesen aktualizálva és frissítve lett a SAS 
is, mint a migrációkezelés megoldási lehetősége. 
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A szerzők a könyvüket következő gondolatokkal zárták: „a történelmi tapasz-
talatok bizonyítják, hogy a vándorlás a hazai és egyetemes történelemben az 
ősember óta folyamatosan jelen van, nagysága, trendjei különböző motivációk, 
befolyásoló tényezők hatásai révén változnak. Az első ipari forradalom, a motori-
záció és az adatátviteli forradalom a vándorlás lehetőségeit kibővítette, így az 
elmúlt két évszázadban a migráció nagysága esetenként kiugróan, de általában 
folyamatosan bővült. A határok szűrő szerepének csökkenése, a különböző in-
formatikai eszközök tömeges elterjedése és alkalmazása, továbbá a globalizált 
gazdasági élet szereplői miatt az elkövetkezendő időszakban a migráció továbbra 
is meghatározó jelenség lesz a glóbuszon. Ehhez szorosan hozzátartoznak azok, a 
Föld bármely pontján kialakuló természeti katasztrófák, polgárháborús vagy más 
krízishelyzetek, amelyek az ott élő polgárokat a lakóhelyük elhagyására kénysze-
rítik.” 


