
TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

MIGRÁCIÓ 

32 

 

Prion Sándor1 

 
 

Európa átalakul: Ausztriára fókuszálva 
 

 
 
Abstract 

 

Earlier in one of my essays I was examining the demographic 
situation of the European Union’s countries, the social benefits 
which are provided to the migrants by them, and the migrants’ 
assimilation process. This time using my last results, I updated 
the previous examinations with more detailed statistics from all 
over Europe. With the help of these statistics, I was able to 
execute a more comprehensive research, which focused on the 
migrant groups’ situation in the present and their economic 
impact on Europe.  
This research also includes the demographic evaluation of 
Austria, and the latest decisions made by the government 
concerning the migrants. From the statistics and the 
examinations I concluded that Austria won’t be able to manage 
absorbing the same number of refugees as in the previous years. 
In case of hosting the same amount of migrants will cause an 
economic disaster in the country in about 20 years. 
 

                                                

1 a Miskolci Egyetem politológia szakos hallgatója 
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Bevezetés 

Mindig érdekelt Európa átalakulása, folyamatos változása. 
Ez volt az oka annak is, hogy korábban szakdolgozatomat is 
erről, az általam korábban már hosszabb ideje kutatott témakörről 
készítettem el. Kutatásaim során az Európai Unió országainak 
demográfiai helyzetével, az államok által nyújtott szociális 
támogatásokkal, valamint a migránsok beilleszkedési 
lehetőségeivel foglalkoztam. A meglévő statisztikai adatok 
segítségével átfogó vizsgálatot végeztem, amelynek 
középpontjában a 2015-2016-os migrációs hullám során érkezett 
csoportok álltak. Gazdasági szempontból vizsgáltam meg, hogy a 
migránsok milyen (akár pozitív, akár negatív) hatással vannak a 
befogadó ország gazdaságára, milyen mértékű ez a hatás, 
képzettségüktől függően milyen hatást váltanak ki. Ezek mellett 
más aspektusokból is vizsgáltam a befogadó országok 
gazdaságára gyakorolt hatásukat, főleg Ausztria esetében 
elsődlegesen demográfiai szempontból vizsgáltam az utóbbi 
időben meghozott szociális intézkedéseket, számos esetben 
részleteztem és elemeztem, így a problémakört mélyebben 
feltáró képet adhattam a jelenlegi ausztriai szociális és 
demográfiai helyzetről. Kutatási módszerként – tekintettel a 
témám újszerűsége, valamint a számomra hozzáférhető 
szakirodalom hiánya miatt – leginkább a jelenkori migrációval 
kapcsolatos tanulmányok, statisztikai kimutatások és cikkek 
elemzését tartottam célszerűnek. 

Abból a feltételezésből indultam ki, hogy a jelenlegi európai 
helyzet hosszú távon tarthatatlan, és valamilyen megoldást kell 
találni a folyamatosan érkező migráns csoportok elszállásolására, 
a szociális juttatások finanszírozására, és az így beérkezett 
emberek alkalmazására a gazdaságba történő integrálásuk 
érdekében. 
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I. Migráció 

1. A migráció szó definiálása 

A migráció, mint fogalom meghatározására könyvtárnyi 
lehetőség kínálkozik. Nincs általánosan elfogadott meghatározás 
erre, összességében tekintve elmondható, hogy a definíció 
középpontjában mindig egy ember lakóhelyének megváltoztatása 
áll. „Sokszor elhangzik, hogy a migráció gyakorlatilag egyidős az 
emberiséggel, tehát korántsem beszélhetünk új keletű 
jelenségről.”2 

A tartózkodási hely ideiglenes vagy végleges 
megváltoztatása az emberi lét és tevékenység lehetséges 
velejárója, a fejlettebb társadalmakban emberi jog. Az ezt 
motiváló körülmények századok óta változatlanok, 
legegyszerűbben megfogalmazva a migráció mögött az egyéni 
életminőség javítása, mint cél, húzódik.3 

2. Európán belüli migráció 

Több nyugat-európai országban, – Írországban és az 
Egyesült Királyságban – csökkent a munkaerőhiány, túlnyomó 
részt a lengyel és lett nemzetiségű bevándorlóknak 
köszönhetően. A román és bolgár migránsok nagy számban 
Olaszországba és Spanyolországba vándoroltak ki, és számuk 

                                                

2 SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet: Bevándorlási politika az Európai Unióban 
és Magyarországon. http://www.publikon.hu/application/essay/500_1.pdf 
(letöltés dátuma: 2017.03.04.) 

3 HATTON, Timothy J. – WILLIAMSON, Jeffrey G. : Global migration and the 
world economy, Two centuries of policy and performances  

http://econpapers.repec.org/article/paleaseco/v_3a34_3ay_3a2008_3ai_3a2
_3ap_3a276-278.htm (letöltés időpontja:2016.09.28.) 
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továbbra is nő. Számos kelet-európai országban az ott élő 
emberek úgy látják, hogy hazájukban sokkal kevesebb pénzt 
kapnak ugyanazon munkáért, mint amit Nyugaton 
megkereshetnek, ezért családjuk és saját jövőjük érdekében 
kivándorolnak, és a fentebb említett országokban vállalnak 
munkát hosszabb távon, ahol sokkal magasabb az életszínvonal.  

A probléma ezzel az, hogy nem pár ezer emberről 
beszélünk, hanem százezres, milliós tömegeket érint ez a 
folyamat, és az anyaországból kivándorolt fiatal munkaerő 
helyére nem jön senki sem, ezért munkaerőhiány alakul ki. A 
munkaerőhiány mellett megfigyelhetjük majd azt is, hogy a 
fejlettebb, jobb gazdasággal rendelkező országok népessége 
nem fog csökkenni, hanem növekedni fog, köszönhetően az 
Európai Unión belülről és az azon kívülről érkező migránsoknak.  

Képzett szakemberekből, valamint felsőoktatási 
végzettségűekből egyre nagyobb hiány van Kelet-Európában, 
köszönhetően annak, hogy sokan tanulmányaik végeztével 
Nyugatra mennek a már korábban említett okok miatt. Valamilyen 
módon ezt a folyamatot meg kell állítani, különben alapvető 
ellátási rendszereket, mint például az egészségügyet nem 
lesznek képesek működtetni az országok. Ez egyértelműen 
drámai következményekkel járna.4 
 

3. Nemzetek közötti migráció 

Nemzetek közötti migrációról szeretnék beszélni, 
amelynek jelentése, hogy az emberek nem egy azonos országon 

                                                

4 Berlin-Institute Europe’s Demographic Future. http://www.berlininstitut.org/ 
fileadmin/user_upload/Europa/Kurz_Europa_e_Map.pdf 12-13. oldal (letöltés 
időpontja: 2016.10.04.) 
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belül költöznek, vándorolnak tovább, hanem elhagyják az adott 
országot, szemben a belső migrációval, ahol az ország határain 
belül maradnak. Gazdasági hatásait nézve az önkéntes migráció, 
amelynek lényege, hogy nem erőszakos betelepítésről van szó 
(mint Amerika esetében az afro-amerikaiakkal történt), 
nagyszámú pozitív hatást képes elérni. Az önkéntes migráció 
célja többnyire a jobb élethez szükséges gazdasági feltételek 
megteremtése. 

Ernst Georg Ravenstein a The Laws of Migration–ben leírt 
szavait idézném: „Rossz, vagy elnyomó törvények, súlyos 
mértékű adóztatás, nem túlzottan vonzó éghajlat, nem az 
egyénnek megfelelő társadalmi környezet, valamint erőszak, 
ezek a múltban, valamint a jelenben s jövőben is migrációt 
hoznak létre. Ezek közül egyik változó sem hasonlítható ahhoz, 
ami az abból jövő kényszerrel jár rengeteg emberben, mely 
szerint erőt kell venniük magukon, és az anyagiak megszerzése 
érdekében mindent meg kell tenniük az előbbre jutás érdekében”5 

Ravenstein az Atlanti-óceánon keresztül történő 
bevándorlásról írt, amely az 1840-es években kezdődött, és 
melynek során igen nagy számú európai vándorolt át Amerikába. 
1880 és 1910 között körülbelül 17 millió európai költözött át az 
Újvilágba, s ezek csupán az észak-amerikai adatok.6 Ezek közül 
az emberek közül számosan az akkor tomboló aranyláz miatt 
érkeztek, a könnyű meggazdagodás reményében, sokan 
hallottak történeteket az amerikai élet egyszerűségéről, a 
hatalmas jólétről (az európai mércékhez képest), ezért elindultak 

                                                

5 RAVENSTEIN, E. G. 1889 The Laws of Migration  
https://www.jstor.org/stable/2979333?seq=1#page_scan_tab_contents 286. 

o. (saját fordítás) 
6 RAVENSTEIN, E. G. 1889 The Laws of Migration  
https://www.jstor.org/stable/2979333?seq=1#page_scan_tab_contents 276. 

o. (saját fordítás) 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                          2017/1-2. SZÁM 

MIGRÁCIÓ    

9 37 

az ismeretlenbe, minden előzetes felkészültség nélkül. A 
munkaerő ilyen mértékű beáramlása következményeként sikerült 
megépíteni a transzkontinentális vasutat sokkal gyorsabban, mint 
e nélkül a munkaerő nélkül történt volna. A bevándorlás idején 
rengeteg technológiai fejlesztés is napvilágot látott, melyeket a 
migráció kényszerített ki, ugyanis az óceánon át történő hajózás 
például ekkor tájt vált mondhatni „hétköznapivá”. 

Az 1930-as években korlátozták az európai bevándorlók 
számát, az újonnan érkező ázsiai bevándorlókat pedig 
egyenesen kitiltották az államokból. Ezek a törvények nagyjából 
az 1960-as évekig maradtak érvényben. A mai napig az egyik 
legégetőbb és legtöbbet tárgyalt problémakör a migráció, 
nevezetesen, hogy szabadon engedélyezzük-e mindenkinek, 
hogy belépjen az általa választott országba, egyáltalán ne 
engedjük be, vagy bizonyos, előre meghatározott korlátok között 
tehesse ezt meg. 

4. A migráció gazdasági hatásai 

Gazdasági szempontból a közgazdászok jelentős 
többsége egyetért abban, hogy a migránsok egy ország 
gazdaságára pozitív hatással lehetnek, növelhetik a GDP-t, a 
bruttó hazai terméket. A nézet ellenzői ugyanakkor azzal 
érvelnek, hogy képzetlen, nyelvet nem beszélő migránsok esetén 
valószínűsíthető, hogy a migráns családjának következő 
nemzedéke is szegény marad, ugyanis nem lesz képes kitörni a 
szülei és családja életmódja által meghatározott közegből. Ezen 
túlmenően a szociális juttatásokat is jelentős mértékben igénybe 
veszik az alacsonyan képzett migránsok, ezért az ő esetükben a 
GDP növekedést nem lehet ilyen tisztán kimutatni.  

George Borjas The Economic Benefits from Immigration 
nevű írásában arról értekezett, hogy a bevándorlók növekvő 
száma miatt a gazdaság is felvirágzik. Szerinte a nagy létszámú 
munkavállalók munkába állása a béreket először alacsony 
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szinten tartja, de amint a dolgozók a megkeresett pénzükből 
képesek fogyasztási cikkeket vásárolni, azonnal megtérül a 
folyamat, ami egyenes arányban növeli a béreket is. Ennek oka, 
hogy a megnövekedett kereslethez kell igazítani a termelés 
mértékét is.7 

Az egyik jele annak, hogy túl sok migráns érkezik egy 
adott országba, az, hogy az eredetileg ott élő emberek érzékelik 
először az előnyöket, amelyeket a migránsok okoznak, 
természetesen mindezt csak akkor, ha a migránsok munkába 
állnak, és nem szociális segélyeken élnek. John Kennan 
tanulmánya szerint, ha a világon a bevándorlási szabályozások 
teljes mértékben megszűnnének, akkor a világon a munkaerő a 
kétszeresére nőne, ugyanis az olyan országokból, ahol nincs 
lehetőség dolgozni, akadálymentesen át tudnának menni a 
munkaerőhiánnyal küszködő országokba, ezáltal megduplázva 
az effektív munkaerő létszámát. Természetesen ezzel együtt az 
országok gazdasága is jelentősen növekedne, valamint a fejlődő 
országokban megkereshető bérek is emelkednének, akár a 
duplájukra.8 

George Borjas megkülönbözteti a képzetlen, és a 
magasan képzett bevándorlókat olyan téren, hogy míg a 
képzettel a gazdasági növekedés szinte azonnal kimutatható, a 
képzetlen bevándorló esetén sokkal lassabban érzékeli a 
gazdaság mindezt. A magasan képzettek esetében azt is el lehet 
mondani, hogy elég magas arányban úttörő, innovatív 
fejlesztéseket találnak ki, melyben közrejátszhat az a tényező is, 
hogy az elmaradottabb országokban kevésbé van anyagi-
pénzügyi lehetőség megvalósítani egy elképzelést, ezért amint 
bevándorolt egy erősebb gazdasággal bíró országba, addig zárt 

                                                

7 http://www.nber.org/papers/w4955.pdf (letöltés időpontja: 2017.03.22.) 
8 http://www.nber.org/papers/w18307 2-19. oldal (letöltés időpontja: 

2017.03.19.) 
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kapuk nyílnak meg előtte, és a lehetőségek tárháza várja az 
illetőt.9 

Természetesen, ha csak a gazdasági szempontokat 
venném figyelembe, akkor nagyon egyoldalú lenne a migrációval 
kapcsolatos véleményem, ugyanis mindezek után, összegezve a 
fentebb olvasottakat kijelenthetném, hogy gazdasági 
szempontból mindenképpen előnyt jelentene akár rövid, akár 
hosszú távon, ha minél több migráns érkezne az országokba. 

Európa szerte hatalmas igény van jól képzett 
szakemberekre, és ez az igény minden valószínűség szerint 
növekedni fog a jövőben. Minél jobban fejlett egy ország ipara és 
infrastruktúrája, annál több ilyen szakemberre van szükség ezek 
fenntartásához, bővítéséhez. Európa fejlettebb országaiban 
kimutatható, hogy ezekben az országokban magasabb az aránya 
azoknak a munkavállalóknak, akik szakmával vagy egyetemi 
végzettséggel rendelkeznek. Ebből következtethetünk arra, hogy 
minél magasabb végzettséget szerez egy ember, annál nagyobb 
valószínűséggel talál munkát. Európa elöregedő népessége 
számára fontos az, hogy minél több, magasan képzett emberrel 
rendelkezzen, ugyanis a termelékenységet fenn kell tartani, akkor 
is, ha kevesebb ember áll majd rendelkezésre a jövőben a 
munkaerőpiacon. Alapvető kérdés, hogy a migrációs hullám 
során nagy számban érkező migránsok miként lesznek képesek 
beilleszkedni az európai munkaerőpiacon. 

A jelenkori migrációnak nagyon fontos szerepe lehet 
abban, hogy a születések számának Európában évek óta 
tapasztalható folyamatos csökkenése miatt a későbbiekben 
kialakuló munkaerőhiányt elkerülhessük. A migránsok, miután 
munkát találtak maguknak, sok esetben nem maradnak az adott 
országban, hanem továbbmennek jobb munkalehetőséget 

                                                

9 http://www.nber.org/papers/w4955.pdf (letöltés időpontja: 2017.03.22.) 
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keresve, vagy egyszerűen azért, mert nem érzik jól magukat az 
adott társadalomban, munkahelyen. A jól képzett migránsok 
esetében azonban többnyire elmondható az, hogy küzdenek 
értük a munkáltatók, és segítik őket a társadalmi 
beilleszkedésben, különféle bónuszokat adnak nekik 
munkahelyeiken, hogy maradásra bírják őket, és évek múltán 
akár családot alapítsanak az adott országban, ezáltal biztosítva 
azt, hogy évek múltán se hagyják el az adott országot, és (a 
munkáltató szempontjából nézve) az adott munkahelyet. 

 

5. Jelenkori migráció 

Arra, hogy a Szíriában és egyéb háború sújtotta 
területeken folyó harcok következtében a migráció soha nem 
látott mértékben felerősödik, Európa egyáltalán nem volt 
felkészülve. A bevándorlók többsége nem a háború elől menekül. 
A gazdasági migránsok tökéletes alkalomnak látták a pillanatot, 
hogy elinduljanak, s hozzácsapódjanak a tömeghez, mely Európa 
felé tart. Ezt hivatalos adatokkal nehéz alátámasztani, 
köszönhetően annak, hogy a menekültek 80%-ánál nincsenek 
okmányok, melyekkel igazolhatnák nemzetiségüket.10 

Azonban nem ilyen egyszerű a helyzet, mert a háború elől 
menekülők számára kötelező jelleggel menedéket kell nyújtani, 
azonban ha gazdasági bevándorlóként szeretnének bejutni egy 
adott országba, akkor erre megfelelő iratok nélkül nincsen 
lehetőség. Rengetegen visszaélnek ezzel a rendszerrel, elégetik 

                                                

10 Express Germany's migrant crisis turns into a NIGHTMARE as 80% of 
refugees have NO documents 

http://www.express.co.uk/news/world/678083/Germany-migrant-crisis-80-
per-cent-no-documents-passport-registration (letöltés időpontja: 2017.07.24.) 
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okmányaikat, hogy azt mondhassák, a harcok elől menekülnek, 
és kideríteni, hogy igazat mondanak-e, nagyon nehéz. Egyik 
megoldás az lehetne, hogy a nyelv alapján próbálják kideríteni, 
valaki tényleg az adott országból érkezik-e, de ez sem teljesen 
megbízható, ugyanis ezeken a területeken különböző kultúrájú 
népcsoportok élnek, tehát eltérő nyelven vagy dialektussal 
beszélnek, valamint ilyen mértékű embertömeg esetén egyáltalán 
nem lenne alkalmazható ez a fajta kiválasztási rendszer. 
Továbbra is kérdéses, hogy az Európába eljutott emberekkel mi 
történjen? 

„Annak, hogy a demokrácia nem tudott kialakulni a 
muzulmán világ túlnyomó részében,11 az iszlám kultúra az 
elsődleges magyarázata.”12 „A kelet-európai posztkommunista 
társadalmakban és a volt Szovjetunióban tapasztalható 
fejleményeket ezen országok civilizációs identitása alakítja. Azok 
az országok, amelyek nyugati, keresztény örökséggel 
rendelkeznek, a gazdasági fejlődés és a demokratikus politika 
útjára léptek; a gazdasági és a politikai fejlődés kilátásai az 
ortodox országokban bizonytalanok, a muzulmán 
köztársaságokban pedig igencsak komorak.”13 

A nyugat-európai országok multikulturálisnak 
nevezhetőek, ugyanis már évtizedek óta telepednek be hozzájuk 
különböző vallású s etnikumú csoportok, ezért az ottani 

                                                

11 A nyugati típusú demokrácia muszlim kultúrában történő terjesztésének 
nehézségeiről lásd: KASZNÁR Attila – POCSKAI Ákos (2015): A 
demokráciaterjesztés terroraspektusú kockázatai. Terror&Elhárítás 2015/1. 
http://tek.gov.hu/tt_pdf/2015/drkasznardrpocskai.pdf (letöltés időpontja: 
2017.07.24.) 

12 HUNTINGTON, Samuel P. (2006): A civilizációk összecsapása és a 
világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest, 14. o. 

13 HUNTINGTON, Samuel P. (2006): A civilizációk összecsapása és a 
világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest,12. o. 
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adminisztrációnak a csoportok integrálásával kapcsolatos 
tevékenysége sokkal magasabb szinten áll, de ott sem tökéletes. 

A migrációnak, mint korábban említettem már, lehetnek 
pozitív gazdasági eredményei is, de ehhez az kell, hogy a 
migránsok elsősorban munkát találjanak maguknak, majd azután 
teljes mértékben hozzá tudjanak járulni az adott ország 
gazdasági növekedéséhez, tehát adózzanak. Sajnos több millió, 
korábban bevándorolt migránst nem megfelelően integráltak a 
társadalomba, s az esetek nagy részében ez a hátrány a 
gyermekeiket is sújtja. Összességében elmondható, hogy minél 
jobban kvalifikált egy ember, annál több lehetőségből választhat, 
hogy hova menjen külföldre dolgozni, mondhatni számára a jövő 
biztosítva van. Az is vitathatatlan, hogy ha nagy létszámú, 
teljesen képzetlen, vagy nem megfelelően képzett migráns 
érkezik az országokba, akik nem tudnak munkát találni, az adott 
rendszer eltartottjai lesznek. 
 

II. Migránsok Ausztriában14 

1. Történelmi áttekintés 

Ausztriában tradicionálisan három jelentős etnikum élt a 
történelem során: szlovének, horvátok és magyarok. Az elmúlt 
két évszázad folyamán számos olyan esemény történt, amelynek 
következtében a lakosság a mai Ausztria területén sokszínűvé 
vált, különböző kultúrák keveredése ment végbe. amit elősegített 

                                                

14 A fejezet BIFFL, Gudrun (2014): Migration and Labour Integration in 
Austria. című tanulmányának felhasználásával készült. http://www.donau-
uni.ac.at/imperia/md/content/department/migrationglobalisierung/forschung/sope
mi/biffl-sopemi-2014.pdf (letöltés időpontja: 2017. június 4.) 
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az Osztrák-Magyar Monarchia idején, a monarchián belüli 
majdhogynem teljesen szabad letelepedés, és az első 
világháborút követő migrációs hullám. A második világháborút 
követően 1,4 millió külföldi tartózkodott az ország területén, 
ideértve a külföldi munkásokat, hadifoglyokat, és különféle német 
ajkú embereket. Ebből a számból körülbelül 500 ezer ember 
maradt az országban, a nagy többség Kelet- Európából 
kitelepített német volt, akik letelepedtek az új hazájukban. A 
hidegháború alatt betöltött geopolitikai pozíciójából adódóan 
Ausztria tranzitország volt a menekültek számára, akik a 
kommunista rezsim elől próbáltak meg elmenekülni nyugati 
irányba. 1945 és 1989 között körülbelül 2 millió ember kapott 
átmeneti szállást az országban, akiknek a többsége tovább 
utazott a nyugati országokba, azonban egy jelentős részük 
engedélyt kapott arra, hogy az országban maradjon és 
letelepedhessen. Három jelentős betelepedési hullám volt a 
hidegháború folyamán, az első az 1956-os, Magyarországon 
kirobbant forradalom után, amelynek következtében 180 ezer 
menekült érkezett az országba, többségük nyugatra ment tovább, 
egy 20 ezres réteg maradt itt, s kapott engedélyt a letelepedésre. 
1968-ban a Prágai tavasz következtében 162 ezer Csehszlovák 
jött Ausztriába, jelentős részük tovább állt, sokan azonban 
letelepedtek. Az utolsó jelentős mozgalom a lengyel Szolidaritás 
mozgalomhoz köthető, amikor is 1981-1982-ben 150 ezer lengyel 
érkezett az országba, ebből 29100-an le is telepedtek ott 
véglegesen. A korábbi betelepedések miatt azonban Ausztriában 
a lengyelek már nem kaptak olyan szívélyes fogadtatást, mint 
korábban a magyarok és csehszlovákok kaptak. A szövetségi 
kormány 1981-ben nehezebbé tette a menedékes státusz 
megadását a kérelmezőknek. 

Ausztriában tíz évvel a második világháborút követően, 
vagyis az Osztrák Államszerződés hatályba lépésének, a 
szövetséges megszállás végének idejére a gazdaság már talpra 
állt olyannyira, hogy az országban megtalálható munkaerő nem 
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tudta kiszolgálni a gazdaság által elvárt számokat. Mivel az 
országon belül nem volt megoldás, kénytelenek voltak 
nemzetközi viszonylatban nyitni, és ennek érdekében módosítani 
a bevándorlási politikát. Ugyanezt a lépést Németország és Svájc 
is meglépte az 1950-es években, tehát egy elsőre tökéletesen 
működő modellt másolhattak le. 

Ausztriába különböző nemzetközi szerződések alapján 
nagy létszámban érkeztek török és jugoszláv vendégmunkások. 
Ezeknek az embereknek a nagy részét eredetileg olcsó, 
szakképzettséget nem igénylő munkákra hívták be, azonban a 
munka elvégzése után nem tértek vissza otthonaikba, hanem ott 
maradtak Ausztriában. Sajnos, ahogy azt az imént említettem, 
alapvetően szakképzetlen munkások érkeztek többnyire, akik a 
német nyelvet sem beszélték. Nem tudtak mindannyian 
elhelyezkedni, vagy különböző okok miatt felmondtak nekik, ezzel 
nyomot hagyva önéletrajzukon, amivel jelentősen 
megnehezítették, hogy munkát találjanak. Az eredeti 
elképzelések szerint a vendégmunkások egy bizonyos munka 
elvégzésére érkeztek, pár hónapos turnusra, azonban miután a 
munkát elvégezték, nem voltak hajlandóak hazamenni, a 
munkáltatók pedig tovább foglalkoztatták őket, tekintettel arra, 
hogy az eltelt hónapok alatt már betanították őket az adott 
munkafolyamat elvégzésére, és nem akarták teljesen elölről 
kezdeni az egész folyamatot egy teljesen új emberrel. 

A vendégmunkások döntése volt, hogy nem mentek haza 
az anyaországukba, hanem helyette a befogadó országban 
maradtak, ahol az életkörülmények sokkal jobbak voltak, mint a 
számukra korábban otthont adó országban. A problémát az 
jelentette és jelenti, hogy nem sikerült beilleszkedniük a 
társadalomba, külön városrészeket, közösségeket alakítottak ki, 
és nem is törekednek arra, hogy a társadalom részévé váljanak. 

Az 1973-as és az 1981-es olajválság jelentősen 
lecsökkentette az igényt a vendégmunkásokra, a 
foglalkoztatottságuk a felére esett vissza a kezdeti időszakhoz 
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képest. Amikor a gazdaság helyreállt, nagyon sok Ausztriában 
maradt munkás az ott megkeresett pénzéből újra egyesítette a 
családját, Ausztriába hozta őket.  

A vasfüggöny megszűnésével rengeteg ember ment át 
Ausztrián keresztül a keleti blokkból. Jugoszlávia szétesése, a 
balkáni háborúk egy újabb menekülthullámot indítottak el. 
Mindössze 5 év alatt majdnem a duplájára nőtt a nem osztrák 
nemzetiségű egyének száma. Míg 1988-ban 344 000 ilyen 
személy volt csak, addig 1993-ra ez a szám 690 000-re 
növekedett. Már ekkor jelentős hányaduk volt az összes 
Ausztriában foglalkoztatott között, ugyanis a munkavállalók 
mintegy 9.1 %-át ők tették ki. Az elkövetkező években, 
Ausztriában számos, a migrációval kapcsolatos törvényt hoztak, 
melyek minden esetben nem csak szigorításokat, de 
kedvezményeket is tartalmaztak. Ausztriában, ha valaki 
migránsként 10 éven át folyamatosan ott tartózkodik, akkor a 
politikai jogokat leszámítva, minden egyéb jogot megkap, 
mondhatni osztrák állampolgárrá válik. 1998-ban egy új törvényt 
vezettek be, mely szerint a migránsnak be kell bizonyítania, hogy 
gazdasági tekintetben képes az önfenntartásra, nincs szüksége 
szociális juttatásokra, valamint beszél, s jól megérteti magát 
németül. 
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1. ábra: A foglalkoztatottak száma az osztrák állampolgárok 

körében 
Forrás: Biffl et al 1997; employees without Austrian 

citizenship in percentage of all employees. 
 
Nagy számú menedékkérelmet nyújtottak be Ausztriában 

1992 és 1995 között. Ez idő alatt 95.000 bosznia-hercegovinai 
érkezett az országba, akik különböző juttatásokat kaptak azonnali 
hatállyal az államtól, többségük sikeresen talált magának munkát, 
és pozitív hatással volt az ország gazdaságára. Mindezek 
következtében 2001-ben 62.8%-ukat külföldi nemzetiségűeknek, 
törököknek és jugoszlávoknak tekintették országos szinten.15 

Az ábra alapján megfigyelhető, hogy az adott években, 
amikor vendégmunkásokat hívtak be, s különböző világpolitikai 
események történtek, az állampolgárok foglalkoztatottsági rátája 

                                                

15 JANDL, Michael – KRALER, Albert (2003): Austria: A Country of 
Immigration? http://www.migrationpolicy.org/article/austria-country-immigration 
(letöltés időpontja: 2016. november 20.) 
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csökkent, ugyanis nagyszámú külföldi kezdett el dolgozni az 
országban. A számok azonnal növekedni kezdenek, amint 
bevezetik az új törvényt, amely szerint valaki 10 év folytonos ott 
tartózkodás, s egyéb kritériumok teljesülése után 
állampolgárságot kaphat. 

 

2. A foglalkoztatottsági arányok változása 
Ausztriában 

A legfrissebb statisztikai adatok alapján 2015-ben 615.700 
külföldi állampolgár kapott fizetést az országban. Ez 27 ezerrel 
több, mint az előző évben, ami 4.6%-os növekedést jelent. Az 
ausztriai lakosság körében nézve ezek a számadatok sokkal 
alacsonyabbak, itt 4500-as növekedést láthatunk, ami 0.2%-os 
emelkedésnek felel meg a 2014-es adatokhoz képest, ami annyit 
jelent, hogy ha megnézzük az előző adatot és összevetjük, akkor 
azt olvashatjuk le róla, hogy 2015-ben a foglalkoztatottsági arány 
85%-os növekedési számát a külföldi állampolgárok tették ki. 
Országos szinten nézve a foglalkoztatott emberek 17%-a külföldi 
állampolgár, 2014-hez képest ez 0,2%-os emelkedést jelent. 
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3. A jelenkori migráció hatásai Ausztriára 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra: Menedékkérelmek száma néhány európai országban 
Forrás: http://businessresearcher.sagepub.com/sbr-1775-

100664-2746220/20160815/germany-sees-record-number-of-
asylum-seekers 

 
Ahogyan azt a grafikon alapján láthatjuk, számos ember 

adta be menedékkérelmét az adott országokban. Ausztriát véve 
példaként, míg 2008-ban 12.715 kérelem érkezett, s ez a szám 
nagyjából stagnált is az évek alatt, ugyanakkor 2014-ben a 
duplájára nőtt, és 28.035 kérelem érkezett, 2015-ben pedig 
88.160-ra emelkedett ez a szám. 

2015-ben korábban nem látott migrációs hullám érte el 
Európát. Eleinte Ausztria ez esetben is a szokásos módon 
üdvözölte a beérkező embereket, számos önkéntes segítette a 
menekülteket, valamint a kormány is minden lehetséges 
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támogatást megadott ezeknek az embereknek. Angela Merkel 
német kancellár politikáját követték, mely szerint nyugodtan 
bejöhetnek az országba, s ha akarnak, tovább mehetnek. A 
média közléseiben folyton gyermekeket és fiatal nőket láthattunk, 
akikkel sokkal könnyebben alakíthatunk ki empatikus kapcsolatot, 
azonban az igazság távol állt ettől. A valóságban 20-35 év közötti 
életerős férfiak érkeztek, s itt kezdtek el először elgondolkodni az  
osztrák emberek is, mihez fognak velük kezdeni, hogyan fogják 
őket integrálni, munkát találni nekik, ha a saját lakosságuk közel 
10%-a is munkanélküli.  

Ezt statisztikai adatokkal is alá tudom támasztani, ugyanis 
a 2015-ben menedék kérelmet beadott emberekről beérkeztek az 
első statisztikák, mely szerint 25,5 %-uk volt nő, a többi 74,5 % 
férfi, tehát ez alapján is kijelenthető, hogy többnyire gazdasági 
migrációról beszélhetünk. 16 

Az ország 2016-ban elfogadott egy kvótát, mely szerint 
maximum 37.500 menedék kérelmet fogadnak el, ez a szám 
2016 áprilisában 16-17 ezer körül mozgott, júliusra elérte a 
24 260-at, havonta körülbelül 3000 kérelmet dolgoznak fel, tehát 
várhatóan novemberre volt datálható, hogy kimerítik a kvótát. 17 

Ez meg is történt, azonban az előzetesen meghirdetett 
válsághelyzetet végül nem léptették életbe, ugyanis pár héttel az 
év vége előtt, nem hozták meg ezt a döntést. Véleményem 
szerint ez egy helyes döntés volt, elég belegondolni a kormány 
álláspontjába és helyzetébe, ahol a kvóta meghozatalakor az 
előző évi közel 90 ezer emberhez hasonló számoktól tartottak, ez 
a szóban forgó időszakra jelentősen lecsökkent, ezért nem volt 
értelme bevezetni a válsághelyzetet kezelő intézkedéseket. 

                                                

16 http://www.asylumineurope.org/reports/country/AUSTRIA/statistics 
(letöltés időpontja: 2017. 04. 18.) 

17 https://www.rt.com/news/356056-austria-refugees-emergency-state/ 
(letöltés időpontja: 2017. 04. 18.) 
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4. Rasszizmus és anti-rasszizmus 

Ausztriában különböző hullámokban törtek felszínre a 
rasszizmus és az anti-rasszizmus jelei. Az 1990-es években több 
évtized után levélbombás támadások kezdődtek el kisebbségi 
aktivisták ellen, valamint a német-szlovák két tannyelvű iskola 
ellen Karintiában és a roma lakosság ellen Burgerlandban.18 Az 
első migrációs korlátozásokat tartalmazó törvények valamelyest 
ezeknek az eseményeknek a hatására jöttek létre. Különbséget 
tettek a ténylegesen menekültként érkezett személy, és a 
gazdasági bevándorló között. Ausztria alapjában véve tárt 
karokkal üdvözölte a beáramló menekülteket, vallási 
hovatartozás alapján sosem szegregálta őket. 

Nincsenek hivatalos statisztikai adatok, azonban 
mostanra az ausztriai lakosság közel 18-20%-a külföldi 
etnikumok képviselőiből áll. Az utolsó népszámlálást 2001-ben 
tartották. Amennyiben a jelenlegi helyzetben lefolytatnának egy 
hasonló népszámlálást, biztos vagyok abban, hogy az állításomat 
alátámasztanák. Természetesen a menekülttáborokban élő 
emberek nem számítanak bele az ország lakosságába, 
ugyanakkor más szemszögből nézve az osztrák kormány látja el 
őket mindennel, amire az alapvető fennmaradásukhoz szükségük 
van, s mindezt az osztrák szövetségi költségvetés terhére, amit 
sokan nem néznek jó szemmel az országban.  

 
 

                                                

18 BAUMGARTNER, G, Perchinig, (1995): Minderheitenpolitik in Österreich – 
die Politik der österreichischen Minderheiten, in Baumgartner, G: 6 x Österreich. 
Geschichte und aktuelle Situation der Volksgruppen, ed. by Ursula Hemetek for 
Initiative Minderheiten. Drava Verlag. Klagenfurt, Celovec, 
http://www.initiative.minderheiten.at/ (letöltés időpontja: 2017. május 7.) 
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5. Párhuzamos társadalmak 

Ez a kifejezés a 20. század végén vált ismertté 
Európában, pontosabban 1996-ban Németországban, amikor is 
először merültek fel olyan problémák, hogy a multikulturalizmus a 
migránsok körében nem vált be, ezért izolált, többnyire az iszlám 
vallású, törökök lakta területekre használták ezt a kifejezést, de 
egyéb nagyobb számban élő etnikumokra is alkalmazzák. 
Thomas Meyer 2003-ban azt mondta, hogy ahhoz, hogy 
párhuzamos társadalomnak nevezzünk egy adott csoportot, a 
következő kritériumok több pontjának is meg kell, hogy feleljenek. 
Ezek a pontok pedig a következőek:” ’etnikai, kulturális vagy 
kulturális-vallásos’ homogenitás: majdnem teljesen mindennapos 
civil, társadalmi és gazdasági szegregáció; majdnem teljes 
mértékű másolata az intézmények többségi társadalmának; 
formális, önkéntes szegregáció; és szegregáció 
lakónegyedekben vagy társadalmi interakciók terén.”19 

Valamilyen szinten tehát párhuzamos társadalmaknak 
nevezhetjük ezekben a lakónegyedekben élő csoportokat, 
azonban hivatalosan nem azok, mivel az osztrák kormány inkább 
törvényekben rögzített engedményeket tett ezeknek a 
csoportoknak, mint sem, hogy hivatalosan is kijelentsék, ők egy 
párhuzamos társadalomban élnek. Ez egy újabb, tökéletes 
példája annak, amikor a problémát a szőnyeg alá söprik, ahelyett, 
hogy tüzetesen megvizsgálva a helyzetet mindkét fél részére 
megfelelő megoldást keresnének és találnának. Az osztrák 
kormány azonban 2015-ben megelégelte ezt a helyzetet, és 

                                                

19 MEYER, Thomas (2002): Parallelgesellschaft und Demokratie 1. o. 
http://library.fes.de/pdf-files/akademie/online/50368.pdf (letöltés időpontja: 2017. 
július 18.) 
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hozzá mert nyúlni az 1912 óta érintetlen, az iszlám vallásúakra 
vonatkozó törvényekhez. 

Az új törvény megalkotásával az volt a cél, hogy az 
ausztriai értékeket megtanulják és befogadják a muszlimok, 
egyszóval integrálódjanak a társadalomba, ahogyan azt az elmúlt 
20-30 évben tenniük kellett volna. Főleg a radikális iszlamisták 
tevékenységét hivatott ez a törvény ellehetetleníteni, tekintettel 
arra, hogy számos külföldi ország támogatja anyagilag s egyéb 
módon a mecseteket, melyekbe az imént említett radikálisok 
járnak. A támogató országok között megemlíthető Törökország és 
Szaúd-Arábia, mint a legfőbb támogatók. Erről maga Sebastian 
Kurz, az osztrák külügyi- és integrációs miniszter nyilatkozott egy 
BBC-nek adott interjújában. 20 

A cél, hogy a külföldi támogatások megszűnésével a 
radikális vonalak is erejüket és befolyásukat veszítsék, ezzel 
esélyt kaphatna az Ausztriában élő iszlám lakosság arra, hogy a 
saját útját járja, külső befolyásolás nélkül maradjon egyszerre 
hithű, és váljon az osztrák társadalom részévé. 

A beilleszkedést nehezíti, hogy az iszlám közösségekben 
a Sariát alkalmazzák. Nyilvánvaló súrlódást, esetleg ütközést 
okozhat, hogy egy országon belül, két különböző rendszer bírálja 
el az embereket, kettős mércével mérnek. A két jogrendszerben a 
büntetések sem egységesek, továbbá az iszlámban a nők jogai 
háttérbe vannak szorítva, ami egy demokratikus országban 
megengedhetetlen. Ennek feloldása, az iszlám közösség békés 
integrációja talán a legnagyobb kihívás nemcsak Ausztria, de 
több más európai ország számára is. 

 
 

                                                

20 http://www.bbc.com/news/world-europe-31629543 (letöltés időpontja: 
2017.05.15.) 
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III. Szociális juttatások 

A korábbi, szintén Európával foglalkozó kutatásaim 
eredményeként arra a következtetésre jutottam, hogy több 
külföldi és hazai véleménnyel ellentétben a kontinens nem 
haldoklik, csupán átalakul. Ez a változás olyan szinten történik 
meg, amelyet összességében még nehéz átlátni, de 
mindenképpen közeledik, és ellene nem sok mindent lehet tenni. 
A szociális juttatások országonként eltérőek Európában, és a 
tanulmány keretei nem teszik lehetővé, hogy valamennyit 
felsoroljam, illetve összehasonlítva elemezzem, ezért csak kettőt 
szeretnék most részletesebben megvizsgálni: az Ausztria, illetve 
Németország nyújtotta juttatásokat.  

 

1. Ausztria 

Ausztriában a támogatások átlagosnak tekinthetőek. 
Nagyobb mértékű támogatásban részesülnek, akik nem az állam 
által rendelkezésre bocsájtott lakóingatlanokban élnek, hanem 
saját maguk gondoskodnak lakhatásukról, elhelyezésükről. A 
kormány az elhelyezésen kívül napi szinten élelmiszer 
ellátmányban is részesíti a támogatásra jogosultakat, valamint 
ruházkodásra, és egyéb, iskolai felszerelések beszerzésére is 
támogatást adnak. Jogszerűen munkát csak akkor végezhetnek, 
ha a menekültté nyilvánítási kérelmüket, kérvényüket pozitívan 
bírálták el.21 

A tények alapján ez egy teljesen korrekt rendszer, az 
összegek biztosítják a napi létszükségletet, a megfelelő ellátás, 

                                                

21 http://www.euronews.com/2015/09/16/which-european-countries-offer-the- 
most-social-benefits-to-migrants (letöltés időpontja: 2016.09.18.) 
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étkezés, öltözködés lehetőségét, továbbá az oktatásban való 
részvételhez is kapnak segítséget, mellyel a beilleszkedést 
támogatják. Egyedüli negatívum, hogy nincs joguk munkát 
vállalni, bár a munkaerő-piaci lehetőségeik amúgy is elég 
korlátozottak lennének nyelvtudás, valamint bármilyen szakmai 
ismeret nélkül, hiszen a migránsok jelentős részére sajnos 
többnyire ez a jellemző. 

 

2. Németország 

Németországban ingyenes élelmiszer ellátmányt kapnak 
minden nap, valamint havonta 143 eurót az alapvető 
szükségletekre. Ez az összeg 3 hónap elteltével 216 euróra 
növekszik. A szövetségi kormány – a beérkezett migránsok, 
menedékkérők nagy száma miatt az eredetileg 3 hónapig 
folyósított 143 eurós támogatás időtartamát 6 hónapra emelte fel, 
hogy jelentős összegeket sikerüljön így a költségvetésben 
megtakarítani. Ezen kívül további megszorításként tervezik a 
pénzbeli juttatások visszaszorítását, helyette kész termékeket, az 
alapvető szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen tárgyakat 
akarnak adni a migránsoknak. A fent említett összegen felül a 
családok gyermekenként 92 eurót kapnak még, amely összeg a 
gyermek korától függően változik. 15 hónap elteltével, vagy 
menedékkérelmük elfogadása esetén, 400 eurós juttatást kapnak 
havi rendszerességgel, valamint egyéb szolgáltatásokat is ingyen 
vehetnek igénybe.22 

A német rendszer legnagyobb problémája, hogy nem 
rendelkezik a munkavállalásról, vagyis azok a migránsok, akik 

                                                

22 http://www.euronews.com/2015/09/16/which-european-countries-offer-the- 
most-social-benefits-to-migrants (letöltés időpontja: 2016.10.22.) 
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nem rendelkeznek Európai Uniós állampolgársággal, bármilyen 
velük szemben támasztott követelmény teljesítése nélkül 
megkapnak minden támogatást. Ezzel szemben egy újonnan a 
Bundestag elég került javaslat alapján azon Európai Uniós 
állampolgárok részére, akik Németországban tartózkodnak, és 
nem dolgoznak, a szociális juttatások igénybevétele megszűnne, 
csupán 4 hónapos ideiglenes segélyre lennének jogosultak, mely 
idő alatt munkát vállalhatnak, vagy hazajuthatnak 
szülőhazájukba.23 

A törvényjavaslattal egyet lehet érteni, hiszen egyik állam 
számára sem jövedelmező az, ha olyan emberek élnek az 
országban, akik nem tesznek hozzá semmit az ország előbbre 
viteléhez, ugyanakkor a kettős mérce alkalmazását nem tartom 
jogosnak. Amennyiben ténylegesen háború sújtotta területekről 
érkező menekült emberekről van szó, a teljeskörű támogatás 
megadása nem lehet kérdéses, de sajnos ezt okmányokkal 
megbízhatóan igazolni az esetek többségében alig lehetséges. A 
lehetőségek korlátozottak, ezért rendkívül nehéz mindegyik fél 
számára megfelelő megoldást kínálni.  
 

3. Kulturális különbségek 

A törvénymódosítás motivációja teljes mértékben érthető, 
ugyanis Európán belül élő emberek nagy létszámban költöztek 
Nagy-Britanniába vagy Németországba, illetve más nyugati 
országokba, ahol igénybe vették a befogadó ország nyújtotta 
szociális támogatást esetleg anélkül, hogy munkát vállaltak volna. 

                                                

23 https://www.theguardian.com/world/2016/oct/12/german-government- 
approves-bill-to-stop-eu-migrants-claiming-benefits (letöltés időpontja: 

2016.11.28.) 
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Nem kérdéses, hogy ez jelentősen megterheli a befogadó ország 
gazdaságát, és nem jár semmilyen pozitív hatással.  

A beilleszkedés, a munkaerő-piaci integráció problémája 
továbbra is fennáll. Mit kezdjenek a szakképzetlen, nyelvet nem 
beszélő, teljesen eltérő kultúrát követő, más vallású, Ázsiából és 
Afrikából érkező migránsokkal? Véleményem szerint ebből 
adódik a legsúlyosabb probléma, ugyanis Huntingtont idézve „Az 
ázsiaiak és a muzulmánok egyaránt azt emelik ki, hogy az ő 
kultúrájuk magasabb rendű, mint a nyugati. Ezzel egybevetve 
más, nem nyugati civilizációba tartozó népeknél — hindu, 
ortodox, latin-amerikai, afrikai — azt tapasztalhatjuk, hogy 
hangsúlyozzák ugyan saját kultúrájuk jellegzetes vonásait, de a 
kilencvenes évek közepétől fogva haboznak kijelenteni, hogy 
fölötte állnának a nyugati kultúrának. Ázsia és az iszlám országok 
viszont — akár egyedül, akár szövetkezve — de egyre 
magabiztosabban hivatkoznak önmagukra, szemben a Nyugattal. 
E kihívások mögött egymással összefüggésbe hozható, ám 
mégis különböző okok állnak. Az ázsiai öntudatosság a 
gazdasági növekedésben gyökerezik, ahogy a kelet-ázsiaiak 
gazdaságilag egyre sikeresebbé váltak, úgy kezdték a nyugati és 
egyéb államokkal szemben kultúrájuk másságát kinyilvánítani és 
értékeik, életmódjuk felsőbbrendűségét hangsúlyozni. A 
muzulmán öntudat pedig főképp a társadalmi mobilitásban és a 
népességnövekedésben nyilvánul meg.  

E kihívásoknak már most is destabilizáló hatásuk van a 
világpolitikára, és ez így lesz a 21. században is. A muzulmán 
országokban a népességnövekedés — különösképpen a 
jelentősen gyarapodó 15–24 év közé eső csoport esetében — 
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friss utánpótlást szolgáltat a fundamentalizmushoz, 
terrorizmushoz, helyi konfliktusokhoz és a migrációhoz.”24 

Huntington tökéletesen előre látta, mind demográfiai 
szempontból, mind pedig a geopolitikai erőterek átrendeződése 
szempontjából, a nyugati civilizáció térvesztését. A jelenleg 
tapasztalható migráns hullámok is kapcsolódnak ehhez. 
Rengeteg fiatal, mondhatni a hirtelen jött túlnépesedés 
következtében nem talál munkát magának szülőhazájában, vagy 
úgy érzi, nem megfelelő a munkahelye által biztosított kereset, 
vagy ritkább, de legrosszabb esetben háború sújtotta területről 
kénytelen elmenekülni, természetesen nyugatra, mert az 
életkörülmények az általa hallottak alapján ott sokkal jobbak, mint 
keleten. Nem szabad általánosítani, nem minden, a Huntington 
által említett 15-24 év közötti fiatalból lesz terrorista, de tény, 
hogy ez a korosztály a leghajlamosabb hasonló jellegű tettek 
végrehajtására. A fiatalok köztudottan indulatosabbak, ezáltal 
könnyebben befolyásolhatók és radikalizálhatók. 

Jelentős kihívás, hogy Európa, többségében a 
kereszténység tanításait követi, ám a jelenlegi menekültek döntő 
többsége iszlám vallású, és a jelentős kulturális különbség miatt 
sokkal nehezebben illeszkedhetnek be Európába, ez a kulturális-
vallási keveredés számos probléma forrása.25 A jelenlegi 
migrációs hullám okozta problémákat nem lehet párhuzamba 
állítani azzal, ami Magyarországon 1956-ban történt, ahol az 
emberek elég nagy számban hagyták el az országot, s telepedtek 
le más, szintén a keresztény hagyományokat tiszteletben tartó 

                                                

24 HUNTINGTON, Samuel P. (2015): A civilizációk összecsapása és a 
világrend átalakulása. Budapest, Európa Könyvkiadó, 99. o. 

25 KASZNÁR Attila (2016): A biztonságtudatosság nemzeti programban 
történő megjelenítésének fontossága. Terror&Elhárítás 2015/2. 
http://tek.gov.hu/tt_pdf/2015/Kasznar_Attila20160607.pdf (letöltés dátuma: 
2017.03.06.) 10. o. 
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országokban, többnyire az Egyesült Államokban és Kanadában. 
Többen tévesen vonnak párhuzamot a két helyzet között, és úgy 
teszik fel a kérdést, hogy ha akkoriban őket, a magyar 
menekülteket is beengedték, akkor a jelenlegi menekültekkel 
szemben miért más bánásmódot alkalmaznak? 
 
Összegzés 
 

Kutatásom összegzéseként megállapítható, hogy egy 
szabadon, mindenkit szeretettel váró, befogadó országból, 
Ausztriából, mára kerítést építő, menedék kérelmi kvótákat 
meghatározó, ugyanakkor továbbra sem teljes mértékben 
elzárkózódó ország lett. A jelenkori migrációval eddig sosem 
látott számban érkeztek az emberek, akiknek, mint azt a 
statisztikai adatok is mutatják, többségük gazdasági indíttatásból, 
nem pedig háború elől menekülve érkezett Európába. Lassan két 
év telt el a hullám kezdete óta, és továbbra sem született valós 
politikai terv a probléma kezelésére. Az integrálásuk egy hosszú 
folyamat lenne, és még ekkor sem beszélhetünk teljes mértékű 
asszimilálódásról.  

Ez már önmagában hatalmas problémát jelent, 
ugyanakkor látható az a tendencia, hogy nem is akarnak 
integrálódni ezek a személyek és csoportok. Ha csak a számokat 
tekintjük, vannak annyian, hogy külön városokat töltsenek fel a 
saját etnikai csoportjukkal, ezért ahelyett, hogy 
asszimilálódnának, ugyanazt a kultúrát és életformát akarják 
tovább vinni, amit szülőhazájukban folytattak. Véleményem 
szerint, ha tárt karokkal fogadnak, nyugodt, biztos körülményeket, 
lakhatást és élelmet, valamint iskoláztatást, nyelvtanulási 
lehetőséget biztosítanak számukra, akkor elvárható lenne, hogy 
tiszteljék a befogadó ország kultúráját és törvényeit, ne akarjanak 
saját törvénykezés alapján élni. Nem a teljes asszimilálódásról 
van szó, de próbálják meg elfogadni azt, hogy más közegbe 
kerültek, és ahhoz, hogy hosszabb ideig fennmaradjon ez a 
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békés együttélés, arra van szükség, hogy tiszteljék az adott 
ország által előírt szabályokat, s tartsák is be azokat. 

Ausztriában 2016. május 22-én lezajlott az 
államfőválasztás második fordulója, amelyben, szoros 
küzdelemben Alexander Van der Bellen, a Zöldek által támogatott 
független államfőjelölt 50,35 százalékkal nyert az Osztrák 
Szabadságpárt jelöltjével, Norbert Hoferrel szemben, akit a 
szavazásra jogosultak 49,65 százaléka támogatott. Ugyanakkor 
az alkotmánybíróság ítélete alapján meg kell ismételni a 
választást, ugyanis 14 rendbeli szabálytalanságot találtak, amely 
570 ezer szavazatot érintett, és mivel csupán 31 ezer szavazattal 
nyertek a Zöldek, ezért a szavazás megismétlése 
elengedhetetlen.26 

Időközben az újonnan kiírt államfőválasztást is el kellett 
halasztani október 2-áról december 4-ére, mert a borítékok 
ragasztása elengedett, és amennyiben nyitott borítékban érkezik 
a szavazólap a választási szervekhez, a voks érvénytelen. 27 

Az esetleges szándékos késleltetésnek két irányban is 
érvényesülhet a hatása. Az egyik irány az, hogy a Zöldek 
számára a migránsok keltette társadalmi ellenszenv 
lecsendesedésének kivárása volt a cél a 2 hónapos 
csúsztatással, a másik pedig, hogy az Osztrák Szabadságpárt 
továbbra is a szükségállapot bevezetését várja, amely 
elméletben az előre meghatározott kvóta elérésekor azon 
nyomban életbe lépne, de gyakorlatban, mint ahogyan azt a 
fentiekben is írtam, erre nem került sor. 

December 4-én lezajlott az újabb választás, ahol 
Alexander Van der Bellen nyert 53.8%-os eredménnyel, mögötte 

                                                

26http://www.origo.hu/nagyvilag/20160701-ausztria-elnokvalasztas-
ismetles.html (letöltés időpontja:2016.10.10.) 

27http://index.hu/kulfold/2016/09/12/elhalasztottak_az_osztrak_elnokvalaszta
st/ (letöltés időpontja:2016.10.10.)  
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riválisa, Norbert Hofer végzett 46.2%-al. A szükségállapot 
bevezetése nélkül az Osztrák Szabadságpártnak nem volt esélye 
a győzelemre. 

Hipotézisem a kutatásom eredménye alapján 
beigazolódott, ugyanis ha megfigyeljük a munkanélküliséget 
jellemző számokat, továbbá az utána leírt statisztikai adatokat, 
egyértelműen látszik, hogy Ausztria nem képes annyi 
munkahelyet teremteni, mint amennyi ember beérkezik éves 
szinten az országba. A foglalkoztatott emberek arányából is 
tökéletesen leolvasható, hogy egyre nagyobb arányban 
szerepelnek külföldiek majdnem minden szektorban, ami hosszú 
távon jelenleg még beláthatatlan következményekkel járhat. 

Egyre nyilvánvalóbb, hogy Ausztria közelít 
befogadóképességének határaihoz, hosszú távon nem lesz 
képes több menekült befogadására. Amennyiben folytatják a 
jelenlegi migrációs politikájukat, beláthatatlan következményekkel 
kell számolni, amelyek először valószínűleg gazdasági területen 
fognak majd megmutatkozni, később pedig a kulturális és egyéb 
területeken is érzékelhetők lesznek.  

A munkanélküliség folyamatos emelkedése és az egyre 
csak növekvő és folyamatosan beáramló embertömeg 
elszállásolása, a szociális juttatások biztosítása a migránsok 
számára elért egy olyan szintet, amelyet fenntartani hosszú távon 
lehetetlen lesz. 

Egy korábbi tanulmányomat „Európa haldoklik” címmel 
írtam meg, ám azóta világossá vált, hogy Európa nem haldoklik, 
csupán átalakul. Az átalakulás történhet békésen és teljes 
mértékben magától. A multikulturalizmus elkerülhetetlen minden 
ország számára, ugyanakkor amennyiben a fentebb leírtak 
szerint élnek a beérkező csoportok, Európa akár egy jobb hely is 
lehet, ehhez azonban hajlandóság kell a beérkezettek részéről, 
hogy be akarjanak illeszkedni, és akarjanak segíteni az adott 
ország gazdaságában, fejlesztésében, fejlődésében és minden 
téren, ahol lehetőségük adódik rá. 
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2017-ben Európa jelentős részén választások lesznek. Az 
esetleges személyi változások, átrendeződések pedig az Európai 
Unió amúgy is nehéz időszakában hozhatnak fordulatot, tehetik 
még inkább kétségessé az öreg kontinens egységét és 
világpolitikai pozícióját. A Brexit is elkezdődött, immáron 
ténylegesen, valamint Oroszország hatását a geopolitikai 
változásokra sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

Egyelőre Európa jövője ködbe burkolódzik, nem lehet 
megmondani pontosan, hogy mi lesz ennek a végkimenetele. 
Egy dolog biztos, megoldást kell találni erre a helyzetre, mert 
véleményem szerint maximum még 20 évig mehet ez így tovább, 
utána pedig a helyzet már tarthatatlanná válhat. Hogy ez 
pontosan mit takar, azt majd a jövő megválaszolja… 
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