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I.

BEVEZETÉS A KIADVÁNYHOZ

Jelen kiadvány a Szociális Szakmai Szövetség Oktatással a migránsok integrációjáért c.
projektje keretében készült azzal a céllal, hogy egyrészt a képzés anyagát, az ott
elhangzottakat a későbbiekben is felidézhető módon összefoglalja, másrészt pedig
praktikus gyűjteményeként szolgáljon azon információknak és elérhetőségeknek, melyek
a szociális területen dolgozó kollégák mindennapi munkáját megkönnyíthetik a migráns
ügyfelekkel való munka során.
A harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap (EURÓPAI
INTEGRÁCIÓS ALAP) által támogatott projekt célja volt, hogy a szociális szektorban
dolgozó szakembereket információval lássa el, illetve tudásukat bővítse a pályázati
kiírásban meghatározott huzamos tartózkodási céllal érkező harmadik országbeli
külföldiek vonatkozásában. A projekt megvalósítását indokolta, hogy ezen migránsok
egyre növekvő számban veszik igénybe a szociális alapellátást és szakellátását, mely
miatt elengedhetetlenül szükségesnek láttuk az itt dolgozó szociális szakemberek
képzését, tekintettel arra, hogy ilyen irányú tudást jelenleg a szociális felsőoktatás nem,
vagy alig kínál.
A projekt fő eleme olyan tréning és képzés volt, melyben a szociális ellátás különböző
területein dolgozó, és a célcsoport tagjaival ténylegesen vagy potenciálisan kapcsolatba
kerülő kollégák számára alapvető ismereteket adunk a hozzánk érkező migránsok főbb
jellemzőiről, a különféle tartózkodási jogcímekhez rendelt jogokról és kötelességekről. Ez
egyrészt megkönnyíti a velük foglalkozó szakemberek mindennapi munkáját, másrészt
elősegíti a migránsok társadalmi beilleszkedését a fogadó ország alapintézményeihez
való hozzáférés által.
A képzések két részből tevődtek össze. Egyfelől egy önismereti és interkulturális
tréningből, másfelől pedig a migránsokra vonatkozó főbb szabályozásokat, konvertálható
gyakorlati tapasztalatokat ismertető oktatásból. A képzésekre az ország különböző
régióiból, az egyenletes területi megoszlásra figyelemmel hívtuk a résztvevőket.
Tapasztalatunk szerint a képzések útján a résztvevők mélyebb ismereteket szereztek a
migránsokról, a rájuk vonatkozó ágazati szabályozásról.
Előzetes terveink szerint a képzéseken résztvevő munkatársak megszerzett ismereteiket
a mindennapi gyakorlatok során eredményesen hasznosítják majd, megosztják azt
közvetlen kollégáikkal, vezetőikkel, ezáltal a képzések anyaga többszörösen széles
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körben hasznosul. A kiadványt a Szociális Szakmai Szövetség honlapjáról ingyenesen is
letölthetővé tesszük.
Reményeink szerint hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a fogadó ország egyik
alapintézményéhez, a szociális ellátásokhoz való hozzáférés javul a harmadik országból
érkező, jogosult külföldiek számára, mely a társadalmi beilleszkedés alapjának
tekinthető.

II.

A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL

A nemzetközi migráció annak ellenére, hogy mindig jelen volt a történelemben, igazán
korunkban került a világ érdeklődésének homlokterébe. A globalizáció hihetetlen
méreteket öltött, és a Föld minden sarkában érezteti hatását. Az ipari forradalom, majd a
kapitalizmus térfoglalása idején nagy emberi mobilitás kísérte a világban végbemenő
folyamatokat, de az első világháború után lelassultak ezek a tendenciák és válságos
évtizedek kezdődtek. Megtörtént a világ területi felosztása, majd sok szenvedés után az
újrafelosztás is. Átmenetileg a korábban befogadó államok is lezárták határaikat a
bevándorlók előtt. Végbement néhány, szomorú, véres kísérő jelenséggel torzított
„lakosságcsere”, s aztán évtizedekig nem történt számottevő mozgás a világban. Még a
továbbra is ritkán lakott, nagy telepes ország, az Amerikai Egyesült Államok is bezárta
kapuit, csupán családegyesítés indokával fogadott be új migránsokat.
A második világháború nyomán, rettenetes pusztítások után sem állt vissza a régi,
mozgó, változó, versengő világegység, amelyik lehetővé tette az emberek viszonylag
szabad és önkéntes elhatározásból eredő vándorlását. Két hatalmi pólus is keletkezett a
világban és minden erejét a másik meggyengítésére fordította, miközben olyan
fegyverarzenált fejlesztettek ki mindkét oldalon, amely akár az eddigi egész emberi
civilizáció eredményeit képes lett volna elpusztítani. Most is viszonylag gyorsan lezárultak
a háború utáni átrendeződések. Nagyobbrészt erőszakos úton, kitelepítésekkel,
lakosságcserékkel, s a velük szükségszerűen együtt járó emberi szenvedéssel. A mozgás
és a változás ebben a történelmi időszakban a világ népességének hihetetlen mértékű
szaporodásában mutatkozott meg. Alig 2-3 évtized alatt megduplázódott a Föld
népessége. Elsősorban a korábbi gyarmati területeken, korabeli divatos szóval: „a
harmadik világban” ment végbe ez a nagyléptékű embergyarapodás. Mivel már korábban
elfogytak a szabadon benépesíthető területek ez a megszaporodott populáció sokáig egy
helyben maradt. A kétpólusú világ szembenállása olyan technikai fejlődést indukált a
világban, ami felgyorsította a javak termelését és a már 6 milliárdosra duzzadt népesség
bizonyos szinten megvalósuló eltartását is lehetővé tette. Ugyanis az ipari módszerek a
mezőgazdasági termelésre is átterjedtek. A kialakult hatalmas ipari potenciál a stagnáló
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népességű vezető ipari országokban nem tudott munkaerő híján megfelelően
továbbfejlődni, ezért erős immigrációs szívóhatás keletkezett a világ nyugati, kapitalista
pólusán. A keleti, szocialista pólus úgy szerezte meg a szükséges munkaerőt a
továbbfejlődéshez, hogy erőltetett belső migráció révén költöztette össze a munkaerőt a
nagyvárosokban és az újonnan létrehozott iparvidékeken és „szocialista városokban”.
A nagy népességnövekedés és a világ fejlett részén megnövekedett fogyasztási
lehetőségek a világ jövőbeli sorsáért aggódó gondolkodók körében az ökológiai szemlélet
elterjedéséhez vezettek. Felmerült a fenntartható fejlődés eszméje, ami leegyszerűsítve
azt jelenti, hogy úgy kívánatos a gazdasági fejlesztéseket folytatni, hogy ne
veszélyeztessük a Föld meg nem újítható tartalékainak kimerülését. Az emberiség nagy
szerencséjére a már termonukleáris, tömegpusztító fegyverekkel is felszerelkezett
szuperhatalmak nem vívták meg a következő világháborút, s egy évtizeddel az újabb
évezredforduló előtt visszaállt, természetesen megváltozott formában és tartalommal a
valamikor — legalábbis alapvető társadalomszervező elvei tekintetében — egységes
világrendszer. Teoretikusan és gyakorlati politikai szempontból megszűntek azok az
akadályok, amelyek a világméretű mozgást, migrációt majdnem egy évszázadon át
meggátolták. Pontosabban szólva, legfeljebb csak regionális méretekben tették lehetővé.
Ennek ellenére a munkaerő mozgásának, mobilitásának újragyorsulása elmaradni látszik.
Az egyes államok éppen úgy, mint a nagyobb államközösségek féltékenyen őrködnek
eddig elért eredményeik fölött, biztonsági megfontolásból tartózkodnak attól, hogy a
továbbfejlődésükhöz, vagy szinten maradásukhoz (?) szükséges demográfiai változások
végbemenjenek a világban.
Népesedési szempontból két, egymással ellentétes tendencia osztja meg glóbuszunkat. A
túlnépesedés következtében kialakult a demográfiai válság a világ kevésbé fejlett
területein, ami alulfoglalkoztatáshoz, alacsony életszínvonalhoz és ennek következtében
társadalmi elégedetlenséghez vezet. A fejlettebb régiókban — itt él a világ népességének
mintegy hatoda — relatív munkaerőhiány van, jók a keresetek, magas a fogyasztás szintje,
viszont a lakosság elöregedőben van. A fejlett társadalmakban átalakultak a korábban
öröknek hitt szokások, életfelfogások. Az élet biológiai megújítása, gyermekes családok
felnevelése révén már nem tartozik az itt élő emberek elsőrendű céljai közé. Ezért már ma
hiányzik a fiatal, munkára, szellemi megújulásra képes fiatal generációk egymásra
következő, megbonthatatlan sora. Több országban már a népesség abszolút száma is
fogyásnak indult. A legfejlettebbek csak azért nem veszítik el nagyobb arányban
lakosságukat, mert óvatosan, nehéz feltételeket támasztva, de csak azok számára, akik
mindent megtesznek a betelepülésért, megengedik az ellenőrzött, szelektív bevándorlást.
Miközben a harmadik világ fölös népessége ugrásra készen várja a pillanatot, hogy elérje
álmai netovábbját, a beköltözést a legfejlettebb régiókba. A globális egységét újra
visszanyert világ tehát éppen ott és abban nem globális, amiben leginkább annak kellene
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lennie. Hiszen végső soron minden az emberért történik a világban. A modern
világszemlélet, politikai gondolkodás és vallási tanítások elismerik az emberek egy és
oszthatatlan jogát a boldogulásra, de annak konkrét megvalósítását már rövid távú
érdekeikbe belefeledkezve nem teszik valójában lehetővé. Útját próbálják állni azoknak a
tendenciáknak, amelyek a világ globalitásából szükségszerűen be kell, hogy
következzenek. Ha a gazdálkodás, a tőke, a politikai rendszerek tekintetében
megnyilvánuló szabad versengést nem hagyja az emberiség kiterjedni a nemzetközi
migrációra, az emberek tényleg szabad és korlátok nélküli áramlására, akkor már
leküzdöttnek vélt válságoknak nézünk elébe. A migráció világméretű dinamikáját
mindazonáltal, legalábbis békeidőben, a társadalmi-gazdasági ösztönzők, szívóhatások
határozzák meg. Végső soron a kényszermigrációk mögött is ez a hatásmechanizmus
húzódik meg. Felgyorsítják azt a folyamatot, amelyik valószínűleg kényszer nélkül is
végbemenne. Más kérdés, hogy az erőszak miatt erős torzulások közepette zajlik le az
ilyenfajta migráció.
A migrációs kihívás kettős aspektusa
Az előnyök és a hátrányok, csak a legfontosabb tényezőket említve is, világosan
kimutathatók. A befogadók jól járnak azzal, hogy a migránsok számtalan olyan munkát
elvégeznek, amelyet a befogadó társadalom tagjai már nem vállalnak. Ismeretes a fejlett
országokban tapasztalható strukturális munkanélküliség problémája. Sokan azért vannak
munka nélkül, mert vagy nem rendelkeznek az állások betöltéséhez megfelelő
képzettséggel, vagy olyan állások kínálkoznak csak számukra, amelyet nem hajlandók
elfoglalni. Például Németországban úgy található több millió hazai illetőségű
munkanélküli, hogy közben milliószámra foglalkoztatnak az országban külföldieket. A
betelepülők csaknem kizárólag a fiatalabb generációk köréből kerülnek ki, így általuk a
befogadó társadalom kedvezőbb kormegoszlású lesz. Ez távlatosan a nyugdíjrendszerek
működőképességét segíti elő. Sok külföldi foglalkoztatása a nehéz és szakképzetlen
munkák terén lehetővé teszi az őshonos lakosság folyamatos státuszemelkedését, hiszen
a vezető és az értelmiségi munkák, valamint a jövedelmezőbb vállalkozások művelése
elsősorban rájuk hárul. Bár a befogadó ország társadalma sokszínűbbé válásának nem
mindenki örül, annak ellenére, hogy egy sor objektív tényező igazolja az ilyen
társadalmak életképességét. A fogyasztás a betelepültek sokszor egzotikus szolgáltatásai
révén változatosabbá válik, ami elsősorban a szabadidő kellemesebb eltöltését teszi
lehetővé. A sokféle ember jelenléte egyfajta egészséges versengést válthat ki.
Felgyorsíthatja a betelepítés egy társadalom fejlődését azzal is, hogy néptelen vagy
ritkán lakott területeket von be a gazdasági vérkeringésbe, segíti az ott található
ásványkincsek és energiahordozók kitermelését.
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A hátrányokat is a mérleg serpenyőjébe kell helyeznünk, hogy reálisan tudjuk értékelni a
nemzetközi migráció nyomán létrejövő helyzetet. Hosszabb távon gyengülhet a nemzeti
identitás, ha nem megy végbe az új népelemek teljes asszimilációja és integrációja.
Márpedig ez még optimális esetekben is csak hosszú történelmi folyamat eredménye
lehet. Idegen szokások, vallások és nyomukban társadalmi reakciók jelennek meg egy
korábban kiegyensúlyozott világban. A jövevények szokatlan temperamentuma,
alacsonyabb műveltsége óhatatlanul irritálja a többségi lakosságot. Kényelmetlenséget,
bizalmatlanságot, egyfajta biztonságérzet hiányt okoz, különösen akkor, ha a
bevándorlók nem alkalmazkodnak megfelelően új hazájuk viszonyaihoz és áthágják az
ott korábban szokásos társadalmi érintkezés írott és íratlan szabályait. Különösen
problémát jelent, ha a bevándorlók megszegik a társadalmi normákon túl, időnként a
törvényeket is, azaz bűnözőkké válnak. Ha a migráció illegálisan ment végbe erre elég
nagy az esély, hiszen az illegális migrációhoz egy sor elkerülhetetlen kriminális tényező
tapad. A messziről jött, képzetlenebb bevándorlók életszínvonala általában alacsonyabb
az őshonosokénál, ami társadalmi feszültséggel jár. A korábban megszokott,
kiegyenlítettebb viszonyok helyébe egyensúlytalanság léphet, ami csökkenti a többségi
társadalom biztonságérzetét. Főleg a társadalom alacsonyabb rétegei érzik
veszélyeztetve magukat, mert a bevándorlók elsősorban a munkaerőpiac általuk is
használt síkjain jelentkeznek munkavállalóként. Ráadásul osztozniuk kell a szociális háló
sohasem elégséges kedvezményeivel a migránsokkal. Kivételesen az is előfordul, hogy a
bevándorlók azért váltanak ki ellenérzéseket, mert viszonylag gyorsan túlszárnyalják a
többségiek egyes rétegeinek életszínvonalát.
Az előítéletesség politikai következményei
A nemzetközi migrációval együtt járó biztonságcsökkenéssel szemben a befogadó
társadalom védekezik. Ennek kézenfekvő eszköze a limitált, fokozatos befogadás, ami
magas minőségi feltételszabással jár együtt. Ugyanis a legnagyobb kockázattal a
nehezen követhető, megemészthetetlen, hirtelen változások járnak.
Van olyan megközelítés is, mely nem húz éles határt a belső és a külső migráció közé, ha
annak során például etnikai motívumok érvényesülnek. A nemzetközi migráció
megjelölésére a szakirodalom szinonimaként használja a transznacionális migráció
kifejezést, ami különösebb erőltetés nélkül értelmezhető etnikumokon-nemzeteken
átívelő vándorlásnak is. Erre pedig egy államon belül is sor kerülhet, mint ahogyan erre
számtalan példát tudunk mondani, és nemcsak a hatalmas méretű államok történetéből.
Ismeretes a szakirodalomban az ún. belső gyarmatosítás kategória használata, arra a
jelenségre, amikor egy soknemzetiségű államban az uralkodó nemzet telepítésekkel
kísérli meg föllazítani és megváltoztatni a nemzetiségi vidékek demográfiai összetételét.
Szóval a belső és a nemzetközi migráció között koránt sincs akkora különbség, mint
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amekkora első pillantásra tűnik. Ami a vándorlások keltette feszültségek kérdését illeti, a
migrációk különféle fajtái lényegében nem különböznek egymástól.
A társadalmi előítéletesség több okra is visszavezethető. Megalapozott kutatói
vélemények szerint önmagában a migráció nem alkalmas konfliktushelyzet kiváltására.
Ez csak akkor következik be, ha az általa gerjesztett változás rövid idő alatt és
nagytömegű bevándorló együttes érkezésével jár együtt. Az sem közömbös, hogy kik a
migránsok? Bizonyos népcsoportok ugyanis nagyobb félelmet ébreszthetnek a befogadó
társadalomban, mint mások. Talán szerepet játszik ebben a már meglévő előítéletek
létezése. Az előítéletesség általában valamiféle valóságos ítéleten, tapasztalaton, objektív
társadalmi empírián nyugszik, s attól „előítélet”, hogy egy adott tapasztalat
túldimenzionálására kerül sor, a kezdeti tapasztalástól eltérő új helyzetben. Fontos lehet
az a körülmény is, hogy a bevándorlók általában egy tömegben és szegregáltan
települnek le új lakóhelyükön. Az újonnan keletkezett népességtömb könnyen félelmet
gerjeszthet a korábbi közösségekben. Jó oka van azonban az érkezőknek arra, hogy
összetartsanak. A településben megmutatkozó elkülönülés védekezés a többségi
társadalommal szemben, azon kívül, hogy számtalan körülmény logikusan váltja ki azt. A
kutatók egy része úgy gondolja: a migráció a vándorlásban résztvevő populáció körében
formálisan és informálisan kiépült belső, családi, rokonsági, etnikai, vallási stb.
hálózatokon keresztül valósul meg, s csak másodsorban jelenti a szegregált települési
forma a védekezést a külső behatásokkal, netán támadásokkal szemben. Elősegíti az
előítéletesség kialakulását a migráns csoportok könnyű megkülönböztethetősége is. Ez
lehet a bőrszín vagy egyéb rasszjegyek következménye éppen úgy, mint a tradicionális
viselet és szokások megtartása. A többségi lakosság körébe széttelepülő, feltűnő külső
jegyekkel nem rendelkező migráns megjelenése, éppen azért, mert tulajdonképpen „nem
jelenik meg”, nem vezet konfliktushoz. A fokozatosan betelepülő, alkalmazkodó és az
alapnépességtől csak kevéssé eltérő vándorok tehát, legalábbis külsőleg, gyorsan
asszimilálódnak, nem okoznak problémákat. Jól ismert a történelemből, hogy voltak
olyan bevándorlók Amerikában, akik egy-két nemzedék alatt szinte nyomtalanul
beolvadtak (például a skandinávok vagy a hollandok). Valamivel tovább tartott a
németek asszimilációja. Viszont a nagy tömegben egyszerre érkezett katolikus írek,
olaszok és lengyelek, akik gettószerűen, egy helyen telepedtek le, nemzedékeken
keresztül megőrizték különállásukat az alapvonásaiban angolszász és protestáns
közegben. Hasonlóképpen alakult a betelepült zsidóság sorsa. A szlávok és a középeurópaiak, talán kisebb tömegeik, vallási megosztottságuk következtében, viszonylag
gyorsan alkalmazkodtak Amerikához, és nagyobb feltűnés nélkül beolvadtak.
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Bevándorlás beolvadás nélkül
A 20. század második felének és az új évszázadnak az az egyik legfontosabb migrációs
tapasztalata, hogy az egykori gyarmati területekről bevándorló, nem a zsidó-keresztény
kultúrkörből származó migránsok beolvadása, akárcsak a korábban rabszolgaként
odahurcolt afrikai eredetű lakosságé, nem megy végbe a megszokott úton sem
Amerikában, sem Nyugat-Európában. Mind az iszlám kultúrán nevelkedett vándorok,
mind az ázsiaiak — legnagyobb számban a kínaiak — generációk hosszú során keresztül
megőrzik különállásukat, nemcsak lakóhelyük vonatkozásában, hanem más téren is.
Tartósan szegregált enklávéik szaporodása azt a nem teljesen alaptalan félelmet kelti a
befogadó országokban, hogy megjelenésükkel megrendült az államalkotó nemzet
történelmi identitása. Érthető tehát, hogy a fejlett, bevándorlókat vonzó országokban
igyekeznek lassítani a migráció ütemét, s megpróbálnak válogatni a betelepülők között. A
nemzetközi migrációval együtt járó biztonságcsökkenéssel szemben a befogadó
társadalom védekezik. Ennek bevált eszköze a korlátozott és fokozatos letelepítés.
Példáinkból láthattuk, hogy a legnagyobb kockázattal a nehezen követhető,
megemészthetetlen, hirtelen változások járnak a migráció terén is, hasonlóan a többi
társadalmi-politikai folyamathoz. A befogadó államoknak, amíg még őrzik állami
szuverenitásuknak ezt a részét, lehetőségük van kvóták felállítására. Ezek
szabályozhatják
az
immigráció
ütemét,
de
megfogalmazhatnak
műveltségiszakképzettségi szintet is a befogadás feltételéül. A magasan kvalifikált, életképes,
alkalmazkodni tudó és a befogadó állam gyors fejlődését szolgáló bevándorló világszerte
szívesen fogadott. Az utóbbi évtizedben terjedt el az ideiglenes befogadás
intézményesítésére irányuló törekvés. Németországból, ahová a kelet-európai és a
balkáni válságövezetből a legtöbb menekült érkezett, a válságok csitultával megpróbálják
visszatelepedési segélyek folyósításával
ösztönözni hazatelepülésüket. Komoly
összegekről van szó, amelyek segítségével például Bosznia-Hercegovinába már
többtízezer egykori menekült visszaköltözött. Viszonylag új fejlemény, hogy
megpróbálják ezt a rendszert a munkavállalás céljából érkezett többi migránsra is
kiterjeszteni. Nem könnyű a sokszor már évtizedek óta a fejlettebb viszonyok között élő
külföldieket hazaküldeni. A legtöbb gondot a családosok okozzák, akiknek gyermekei már
az új hazában születtek. Számukra függetlenül szüleik származásától a hazát a befogadó
ország jelenti. Ezt a természetes körülményt a legtöbb nyugati ország tolerálja és a
migránsok ilyen utódainak automatikusan jár az állampolgárság. A másik lehetőség a
fejlett országban maradásra a családegyesítések szintén általánosan elfogadott
normatívája alapján nyílik. Ezt a humanitárius engedményt a demokratikus államokon
kívül még a diktatúrák is meg szokták tenni. A kommunizmus alatt, amikor teljes
mértékben megdermesztették az emberek áramlását egyik országból a másikba, az
áttelepülésnek csak ez a formája maradt meg. Így sikerülhetett nyugdíjas szülőket,
hátrahagyott gyermekeket, természetesen sok utánjárás és idő befektetése után
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„kihozni” az elhagyott országból. Elterjedtek ezidőtájt a házasság révén történő
migrálások. A dolgok természetéből adódóan megszaporodtak a névházasságok is. A
legnagyobb erdélyi magyar író egyik drámája ilyen tragikomikus történetet dolgozott fel
nem kis sikerrel a múlt század kilencvenes éveiben. (Sütő András: Balkáni gerle)
Az előnyök mellett a bevándorlókat sújtó hátrányokról, a biztonságukat veszélyeztető
dolgokról is szólni kell. Számolniuk kell mindenekelőtt a befogadók bizalmatlanságával,
előítéletességével. Ha nem vagy lassan képesek alkalmazkodni, elkerülhetetlenül bírálat,
sőt ellenségesség céltáblái lesznek. Még a demokratikus hagyományokkal bíró
államokban is gyakori a diszkrimináció, ami a fennálló törvények betartása esetén is
számtalan formában jelentkezhet. Az anyagi hátrányok huzamosabb ideig kísérik a
bevándorlók életútját. Nemcsak alacsonyabb képzettségük miatt, hanem sokszor nem
kapják meg ugyanazt a bért, amit az őshonosok. Az alacsonyabb életszínvonal szinte
konzerválja elmaradottságukat. A bevándorlók egymás társasága keresése és egyfajta
védelem remélése mellett, azért is lesznek a migránsok szegregált enklávéinak lakói
évtizedekre, mert ezek lakásai olcsóbbak, mint máshol. Az etnikai környezetben lassul
integrációjuk, nehezül az új haza szokásainak, nyelvének, kultúrájának elsajátítása, még
akkor is, ha megvan arra minden hajlandóság. A kultúrák egy része nehezen hajlik a
beolvadásra. Elméletek sora érvel amellett, hogy nem is helyes a bevándorlók törekvése
az asszimilációra, mert a multikulturális társadalom nyújtja a legjobb lehetőségeket
önmaguk megtalálására, egyéniségük megőrzésére.
A migránsokat érintő legnagyobb veszélyeztetettség ellenük irányuló faji zavargások,
szélsőséges mozgalmak révén keletkezik. Társadalmuk zártságának foka szerint ennek
esélye növekszik. Mit tehetnek biztonságuk védelme érdekében? Elsősorban összefognak,
s az etnikai, vallási szolidaritásra támaszkodva kísérelhetik meg érdekeik védelmét vagy
érvényesítését. Létrehozhatják saját, akár politikai szervezeteiket is. Elkülönülésük
azonban újabb tényezővel gyarapíthatja azokat, amelyek amúgy is beilleszkedésüket
lassították.
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III.

AZ INTEGRÁCIÓRÓL

Az integráció közösségi értelmezésének meghatározására több próbálkozás történt EU
szinten. Olyan kétoldalú folyamatnak tekinthető, amely kölcsönös jogokon és arányos
kötelezettségvállaláson alapszik.
 A fogadó államnak kötelezettsége formális jogokat biztosítani a bevándorlók
számára.
 Az egyénnek lehetősége, hogy a gazdasági, társadalmi, kulturális és civil életben
részt vegyen.



Az adott országba érkező személyek tiszteletben tartják a fogadó állam normáit és
értékeit.
Aktívan részt vesznek az integrációs folyamatokban, anélkül, hogy feladnák saját
származásukat.

Az integrációs politika célja






Artikulálja azokat az érdeket, mely a hazánkban huzamos ideig tartózkodó, itt
végérvényesen letelepedni vagy létfenntartó életvitelt folytatni kívánó személyek
társadalmi beilleszkedéséhez fűződik.
Annak
az
álláspontnak
a
legfelsőbb
szintű
megfogalmazása,
hogy
Magyarországnak szüksége van a társadalmat színesítő, kulturális értékeket
hordozó személyi csoportokra, akik végső lépcsőben magyar állampolgárokká
válhatnak, és ennek érdekében igyekszik őket a társadalom egyenértékű tagjaivá
tenni.
A fenti célt központilag felügyelt és helyi/ regionális szinten megvalósított, sikeres
beilleszkedést eredményező programmal kívánja elérni.

Integrációs program
Magyarországon huzamosabb ideig tartózkodó, vagy menekültként elismert külföldiek
sikeres társadalmi beilleszkedését szolgálja. Az integrációs intézkedéseknek elsősorban
az alábbiakat kell biztosítaniuk:
 a munkaerőpiachoz való hozzáférés megkönnyítése megkülönböztetés-mentes
módon,
 az oktatási rendszerhez való hozzáférés megkönnyítése, a magyar nyelv
ismeretének elmélyítése,
 a társadalmi egyenlőtlenségek és kirekesztés mérséklése és a kulturális korlátok
leküzdése,
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az integrációs politika beillesztése az állami és a nem kormányzati szereplők által
folytatott
megkülönböztetés-mentesség
biztosítását
célzó
tevékenységek
általánosabb kereteibe,
 az integrációs politikák célcsoportjának részét képező magyar társadalmat célzó
tudatosság-fejlesztő intézkedések megvalósítása.
Végső cél: jogkövető adófizető polgárként (nem a szociális védőhálóba kapaszkodva)
tartós jelleggel tudják fenntartani önmagukat és családjukat.
A programok gyakorlati megvalósításában kulcsfontosságú szerepet kell betöltenie a
nem-kormányzati szervezeteknek.


Integrációs politika: fogalmi keretek
Széles értelemben: az újonnan érkező külföldiek és gyermekeik milyen mértékben férnek
hozzá a fogadó ország alapintézményeihez.
Ezen alapintézmények az alábbiak lehetnek
 munkavállalás
 oktatás
 jövedelem, megélhetés
 lakhatás
 egészségügy
 szociális háló
1. Az ismeretek megszerzése
Ahhoz, hogy az újonnan érkező a fogadó társadalom alapintézményeihez hozzáférhessen,
néhány alapvető ismeretre szert kell tennie.
 Tudnia kell kommunikálni (beszélnie kell a nyelvet)
 Ismernie kell az alapintézmények működését.
Az alapismeretek megszerzésének elősegítésére számos nyugat-európai országban
fejlesztettek ki speciális, ún. pre-integrációs programokat.
2. Hozzáférhetőség
Az integráció fogalmának definíciója kétoldalú (kétirányú) folyamatot foglal magában.
 Az újonnan érkezőnek az alapintézményekben való részvételen keresztül
kötelessége integrálódni a befogadó országba;
 Az
alapintézményeknek
befogadónak
(hozzáférhetőnek)
kell
lenni:
- a szabályozás szintjén,
- a mindennapi szolgáltatások szintjén.
A hozzáférhetőség biztosítására a bevándoroltak alapintézményekben való részvételének
mérése és megfigyelése szükséges (munkanélküli ráták, képzettségi mutatók,
egészségügyi állapot, az egészségügyi rendszerben való részvétel stb.)
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Három fő szabályozási forma
 Az általános szabályozás és szolgáltatásrendszer vonatkozik rájuk, amely nem
tesz különbséget az itt született lakosok és az újonnan országba érkezők között
(pl. társadalombiztosítás)
 Az általános szabályozást és szolgáltatásrendszert speciálisan alkalmazzák az
újonnan érkezőkre (bizonyos specifikus területeken az általános szolgáltatások az
újonnan érkezők szükségleteihez vannak igazítva, például extra beruházások
révén meghatározott etnikumba tartozók foglalkoztatása vagy kiegészítő
képzések)
 Speciális szabályok és szolgáltatásrendszer létrehozása (pre-integrációs
programok
3. Megközelítés
Harmonikus társadalom = nincsenek faji és kulturális feszültségek = létezik egy
kölcsönös elismerésen, közös normákon és értékeken alapuló kapcsolatnak a különböző
nemzetiségű, kultúrájú emberek között.
Összetett folyamat:
- tájékoztatás;
- a rasszista tendenciákkal szembeni prevenció;
- településtervezés, a gettók kialakulásának megelőzése;
- a fogadó országba érkező külföldiek felvilágosítása a társadalomban
meglévő normákról és értékekről.
Az integráció célcsoportjai
 elismert menekültek,
 és/ vagy egyéb kiegészítő nemzetközi védelem alá eső személyek,
 és/ vagy az országban engedéllyel tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok,
 és/ vagy olyan állampolgárok, akiknek felmenői külföldi állampolgárok.
INTEGRÁCIÓ MAGYARORSZÁGON
 külföldiek, menekültek száma alacsony
 nincsen jelentősebb politikai és társadalmi igény bevándorlási politikák és
intézkedések iránt, illetve ebből eredően a migránsok beilleszkedését illetően
 kevés forrás áll rendelkezésre
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Integrációs intézkedéseknek
Elsősorban az alábbiakat kell biztosítaniuk
 a munkaerőpiachoz való hozzáférés megkönnyítése megkülönböztetés-mentes
módon,
 az oktatási rendszerhez való hozzáférés megkönnyítése, a magyar nyelv
ismeretének elmélyítése,
 a társadalmi egyenlőtlenségek és kirekesztés mérséklése és a kulturális korlátok
leküzdése,
 az integrációs politika beillesztése az állami és a nem kormányzati szereplők által
folytatott
megkülönböztetés-mentesség
biztosítását
célzó
tevékenységek
általánosabb kereteibe,
 az integrációs politikák célcsoportjának részét képező magyar társadalmat célzó
tudatosság-fejlesztő intézkedések megvalósítása.
Az integráció jelentősége a magyar társadalom számára
 Alapvetően homogén, monokulturális társadalom. Külföldiek jelenléte, kevésbé
szembetűnő, mint a legtöbb más európai országban - Forrásokat áldozni kisszámú
személy beilleszkedésének elősegítésére?
 A jelenlegi helyzet gyorsan megváltozhat (lásd. (Olaszország, Spanyolország,
Görögország, Írország) – Megfelelő felkészülés ezen eshetőségre.
 Az Európai Unió tagja vállalta, hogy társadalmát befogadóbbá teszi mindenki
számára, különös tekintettel a sérülékeny csoportokra
 Gazdasági előnyök
Célcsoportok és az integrációért felelős hatóságok
 Elismert menekülteket, a kiegészítő védelemben részesülők
 Az első csoportba nem tartozó egyéb, harmadik országbeli állampolgárok
 Az integrációs politikákért való felelősség, és az integrációs politikák koordinálása

Az integrációs politikák végrehajtása és finanszírozása
A jogi alapok
 Menedékjogi törvény (csak az elismert menekültek és a kiegészítő védelemben
részesítettek vonatkozásában)
 Nem létezik jogi alap a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik
országbeli állampolgárok más csoportjának integrálására
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Finanszírozás
 Menekültek és kiegészítő védelemben részesítettek esetében támogatások és előintegrációs programok (BÁH)
 Pályázati források (Európai Integrációs Alap)

IV.






A JOGI SZABÁLYOZÁS

Célkitűzés: Legális migráció elősegítése, illegális migráció megakadályozása
2001. szeptember 11-e után a biztonság került előtérbe
USA: ujjnyomat-vétel bevezetése minden belépő külföldinek; zöldkártya-lottó
program (évi 50.000 vízum)
EU: VIS-rendszer bevezetése 2009-ben, szintén ujjnyomat-vétel 12 éves kor
fölött; kék kártya program a magasan képzett munkaerő számára
Biometrikus azonosítóka tartalmazó adatbázisok létrehozása: Eurodac, SIS, VIS,
BMS (Biometric Matching System)

Politikai megközelítések
 Megengedő: a migrációt előnyként megközelítő, befogadó hozzáállás; pl.
Skandináv államok; Németország
 Korlátozó: a migrációt „veszélyként” megközelítő, kirekesztő hozzáállás: Egyesült
Királyság, Hollandia, Olaszország, Ausztria
 Okok: eltérő gazdasági, társadalmi környezet, a migráció eltérő kulturális
beágyazottsága
Az EU politikája I.
 1997: Amszterdami Szerződés: az első (közösségi) pillérbe emelte át a
bevándorlási és menekültügyi politikát
 1999-2004: Tamperei célkitűzések; eredményei:
 Családegyesítés: a 2003/86/EK irányelv megkönnyíti a családegyesítést, mely
alapfeltétele a migránsok társadalmi integrációjának.
 A huzamosabb idejű tartózkodás: a 2003/109/EK irányelv az Unióban
huzamosabb idejű tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli
állampolgárok jogállásáról szól.
 Diákok: a 2004/114/EK irányelv lehetővé teszi a harmadik országból származó
diákok számára az Unió területén tanulást, részvételt csereprogramban, illetve
szakmai gyakorlaton.
 Kutatók: a 2005/71/EK irányelv lehetővé teszi hogy harmadik ország kutatói
könnyített eljárással kapcsolódhassanak be európai kutatási programokba,
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ugyanakkor támogatja a tudósok visszatérését is, hogy saját hazájuk fejlődéséhez
is hozzájárulhassanak a tapasztalataikkal.
Az EU politikája II.
 2004-2009: Hágai Program: „a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térség megerősítése”
 Közös vízumpolitika (2009-től VIS)
 Közös Európai Menekültügyi Rendszer (2012)
 Integráció: legálisan tartózkodók beillesztése a befogadó társadalomba
 Megosztott felelősség és szolidaritás: Európai Integrációs Alap, Menekültügyi Alap,
Visszatérési Alap, Külső Határok Alap
 FRONTEX létrehozása (2004)

EU-s jogszabályok
 (a korábban már említetteken kívül)
 2003/110/EK irányelv a légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás
eseteiben biztosított segítségnyújtásró
 2004/81/EK irányelv az emberkereskedelem, hatóságokkal együttműködő
áldozatai részére kiállított tartózkodási engedélyről;
 2004/82/EK irányelv a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére
vonatkozó kötelezettségéről;
 2004/38/EK irányelv az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok
területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról
 562/2006/EK rendelet (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)
 862/2007/EK rendelet: a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó
közösségi statisztikákról
A hazai migráció
 Jogszabályi háttér
 Beutazás feltételei
 Vízumok
 Tartózkodási engedélyek
 Letelepedési engedélyek
 Visszavonás és megszűnés
 Kényszerintézkedések
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Jogszabályi háttér
 2007. évi I. tv.: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról (SzMtv.)
 113/2007. (V.24.) Kormányrendelet (SzMtv. vhr.)
 2007. évi II. tv.:a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról (Harmtv.)
 114/2007. (V. 24.) Kormányrendelet (Harmtv. vhr.)
 2007. évi LXXX. tv.: a menedékjogról (Met.)
 301/2007. (XI. 9.) Kormányrendelet (Metvhr.)
 További részletszabályok: 25/2007.; 26/2007.; 27/2007.; 28/2007. (V.31.) IRM
rendeletek
Beutazás feltételei
 érvényes, a határ átlépésére jogosító úti okmánnyal vagy okmányokkal
rendelkeznek;
 érvényes vízummal rendelkeznek, amennyiben az szükséges a külső határok
átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001.
március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet (1) értelmében, kivéve ha érvényes
tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 igazolják a tervezett tartózkodás célját és körülményeit, és megfelelő
anyagi fedezettel rendelkeznek mind a tervezett tartózkodás időtartamára, mind
pedig a származási országba való visszatéréshez vagy egy olyan harmadik
országba történő átutazáshoz, ahová őket biztosan beengedik, illetve képesek ezt
a fedezetet jogszerűen biztosítani;
 nem állnak beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt
a SIS-ben;
 nem jelentenek veszélyt a tagállamok közrendjére, belső biztonságára,
közegészségügyére vagy nemzetközi kapcsolataira, különösen nem állnak a
tagállamok nemzeti adatbázisaiban szereplő ugyanezen okok miatt beutazási
tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt.
3 hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumok
 A harmadik országbeli állampolgár három hónapot meg nem haladó tartózkodás
céljából történő beutazásához és tartózkodásához vízum szükséges
 Repülőtéri tranzitvízum: tranzitba belépésre és ott a továbbutazásig
tartózkodásra jogosít
 Átutazóvízum: egyszeri, kétszeri, vagy többszöri, alkalmanként 5 napot meg
nem haladó tartózkodásra
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Rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum: egyszeri, kétszeri, vagy
többszöri beutazásra és 3 hónapot meg nem haladó tartózkodásra

3 hónapot meghaladó tartózkodás feltételei 1.
 a) rendelkezik érvényes úti okmánnyal;
 b) rendelkezik
 ba) három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal,
 bb) tartózkodási engedéllyel,
 bc) bevándorlási engedéllyel,
 bd) letelepedési engedéllyel,
 be) ideiglenes letelepedési engedéllyel,
 bf) nemzeti letelepedési engedéllyel vagy
 bg) EK letelepedési engedéllyel;
 c) rendelkezik a vissza- vagy továbbutazáshoz szükséges engedéllyel;
 d) igazolja beutazása és tartózkodása célját;

3 hónapot meghaladó tartózkodás feltételei 2.
 e) a Magyar Köztársaság területén rendelkezik szálláshellyel vagy lakóhellyel;
 f) tartózkodása teljes időtartamára rendelkezik a lakhatását és megélhetését,
valamint a kiutazás költségeit is biztosító anyagi fedezettel;
 g) az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy
egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja;
 h) nem áll kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt, illetve
beutazása és tartózkodása nem veszélyezteti a Magyar Köztársaság
közbiztonságát, nemzetbiztonságát vagy közegészségügyi érdekeit;
 i) nem áll beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés
hatálya alatt.
3 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízumok
 tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum, amely egyszeri,
tartózkodási engedély átvétele céljából történő beutazásra és legfeljebb harminc
napos tartózkodásra jogosít a Magyar Köztársaság területén; (érvényesség: max.
1 év)
 szezonális munkavállalási vízum, amely egyszeri vagy többszöri beutazásra és
három hónapot meghaladó, de legfeljebb hat hónapos szezonális munkavállalási
célú tartózkodásra jogosít; (érvényesség: max. 1 év)
 nemzeti vízum, amely - nemzetközi szerződés alapján - többszöri beutazásra és
három hónapot meghaladó időtartamú tartózkodásra jogosít a Magyar
Köztársaság területén (érvényesség: max. 5 év)
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Tartózkodási engedélyek
 Az érvényes tartózkodási vízummal vagy nemzeti vízummal rendelkező harmadik
országbeli állampolgár a vízumban foglalt tartózkodási idő lejártát követően a
Magyar Köztársaság területén történő tartózkodásra - ha e törvény másként nem
rendelkezik - tartózkodási engedéllyel jogosult.
 A tartózkodási engedély három hónapot meghaladó, de legfeljebb kettő év
határozott időtartamú tartózkodásra jogosít a Magyar Köztársaság területén.
 A tartózkodási engedély - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - két évvel
meghosszabbítható.
Tartózkodási célok
 Családegyesítési célú (érvényesség: 3 év)
 Keresőtevékenység folytatása (érvényesség: 3 év)
 Tanulmányi célú (tanulmányok idejére; max. 2 év)
 Kutatási célú (megállapodáshoz igazodik; max. 5 év)
 Hivatalos célú (szolgálta időtartama; 3 év)
 Gyógykezelési célú (kezelés időtartama; 2 év)
 Látogatási célú (meghívólevélhez igazodik; max. 1 év)
 Önkéntes tevékenység (tevékenység ideje; max. 1 év)
 Nemzeti tartózkodási engedély (max. 5 év)
 Humanitárius tartózkodási engedély (1 év)
Letelepedési engedélyek
Letelepedett az a harmadik országbeli állampolgár, aki
 e törvény hatálybalépése előtt letelepedési engedélyt,
 ideiglenes letelepedési engedélyt,
 nemzeti letelepedési engedélyt,
 EK letelepedési engedélyt kapott.
 Az a harmadik országbeli állampolgár kaphat letelepedési engedélyt,
 akinek a Magyar Köztársaság területén lakhatása és megélhetése biztosított,
 aki az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy
egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja, és
 akivel szemben az e törvényben meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
 Nem kaphat letelepedési engedélyt, az a harmadik országbeli állampolgár,
 aki büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő joghátrányok alól még
nem mentesült;
 akinek a letelepedése veszélyezteti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonságát;
 aki kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és
tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll.
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Letelepedési engedélyek
 ideiglenes letelepedési engedély (érvényesség: 5 év, meghosszabbítható)
 nemzeti letelepedési engedély
 EK letelepedési engedély
 eltérőek a jogosultság feltételei;

Rendészeti szabályok
 beléptetés megtagadása és visszairányítás
 kötelezés a Magyar Köztársaság területének elhagyására
 idegenrendészeti kiutasítás és beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése
 bírósági kiutasítás végrehajtása
 őrizetbe vétel
 kijelölt helyen való tartózkodás elrendelése
 kitoloncolás
 külföldre utazási tilalom elrendelése
 személykörözés elrendelése
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"A migránsok sokszor rendkívül leleményesen próbálkoznak a jogszabályok
kijátszásával. Pár évvel ezelőtt fordult elő az az eset, hogy a vietnámi ügyfél a
"férjével" együtt kérte menekültkénti elismerését.
Meghallgatása során derült ki, hogy úgy érkezett Magyarországra legálisan, hogy
birtokában volt egy "blanketta" házassági anyakönyvi kivonat, amelyben csak a
hölgy, a "feleség" adatai voltak kitöltve. Az okmány természetesen vietnámi
nyelvű volt és a megfelelő hatóság pecsétje, aláírása szerepelt rajta, azt
leszámítva, hogy a "férj" adatai hiányoztak belőle, megfelelt a vietnámi
házassági anyakönyvi kivonatnak.
Magyarországra érkezését követően a hölgy megismerkedett egy szintén
vietnámi származású férfivel, aki hosszabb időtartamra érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkezett. A férfi adatait kitöltve a "férj" oldalára a házassági
anyakönyvi kivonatba, a hölgy kérte családegyesítési célú tartózkodási engedély
kiállítását, aminek az engedélyügyi hatóság eleget is tett.
Ezt követően a "férj" tartózkodási engedélyét az idegenrendészeti hatóság
visszavonta, mert a tartózkodási cél (jövedelemszerzés) meghiúsult, erre
tekintettel visszavonásra került a "feleség" számára kiállított engedély is.
Ezután nyújtották be mindketten a menekültkénti elismerés iránti kérelmüket. A
hölgy arra a kérdésre, hogy és mégis mit tervez ezután, úgy válaszolt, hogy
valószínűleg "el fog válni, mert már nem szereti a férjét". Tekintettel arra, hogy
a házasság érvényesen sosem jött létre, ez valószínűleg csak a hamis házassági
anyakönyvi kivonat megsemmisítését jelenti.
Ki tudja, hogy a hölgy vajon hány ilyen blanketta (lepecsételt, aláírt, az ő
adataival kitöltött) anyakönyvi kivonattal érkezett hazánkba!"
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"Az ügyfelek sajnos sok esetben visszaélnek a jogszabályokban található
kiskapukkal, amelyek következményei sajnos nem csak rájuk nézve lehetne
szomorúak.
Egyik nigériai ügyfelünk menekültkénti elismerését kérte hazánkban, ám mivel
alapvetően szavahihetetlennek bizonyult, kérelme elutasításra került. A
közigazgatási és az elhúzódó bírósági eljárás ideje elegendő volt ahhoz, hogy
megismerkedjen egy magyar hölggyel, akivel aztán házasságot is kötött és
később egy gyermekük is született. Emiatt természetesen azt követően is az
országban maradhatott, miután elismerés iránti kérelmét, pontosabban
felülvizsgálati kérelmét, a bíróság jogerősen elutasította.
A probléma akkor kezdődött, amikor a menekültügyi hatóságot megkereste a
kérelmező Nigériában hagyott felesége és a hatóság segítségét kérte annak
érdekében, hogy felvehesse a kapcsolatot a férjével. A feleség a levelében leírta,
hogy tudja, hogy a férje milyen néven kért Magyarországon menedékjogot és
milyen történetet adott elő, mert a kérelem benyújtásának idején még tartották
egymással a kapcsolatot elektronikus levélben. Fennálló házasságuk igazolására
becsatolta a házassági anyakönyvi kivonatot, valamint családi fényképeket. A
házaspárnak egyébként négy gyermeke született, mielőtt a férj elhagyta az
országot, a feleség írásbeli nyilatkozata alapján az ő pénzéből, azzal a céllal,
hogy Európában munkát vállalva támogatni tudja a családját. A feleség azért
fordult a menekültügyi hatóságtól, mert elvesztette a kapcsolatot férjével és már
szeretne tőle elválni, mert évek óta nem járul hozzá a családi kiadásokhoz, ő
pedig már szeretne újra férjhez menni.
Ebben az esetben természetesen felmerül az alapos gyanúja annak, hogy a férj
elkövette a kettős házasság bűncselekményét. De képzeljük el annak a nőnek a
helyzetét, aki nem csak ezzel kénytelen szembesülni, hanem azzal is, hogy az a
név, amit ő a felvett és amire a gyermekét anyakönyvezték, tulajdonképpen
kitalált, sosem létezett név, és hogy a házassága csupán azt a célt szolgálta,
hogy a "férje" Európában maradhasson."
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V.

STATISZTIKAI TÁBLÁK

Bevándorolt, letelepedett és három hónapot meghaladó tartózkodók száma a
2008. december 31-ei állapot szerint
Státusz megnevezése

Rendelkezők száma

Bevándorlási engedély
Letelepedési engedély
Tartózkodási engedély
EGT tartózkodási engedély
Regisztrációs igazolás
Állandó tartózkodási kártya

47 205
28 522
15 304
30 579
48 527
6 560

Magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező
családtagja

4 733

EGT állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja
EK letelepedési engedély
Nemzeti letelepedési engedély
Ideiglenes letelepedési engedély

322
242
2 568
6

Összesen

184 568

Bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldiek száma főbb állampolgárság
szerint, 2008. december 31-ei állapot

Állampolgárság

Bevándorlási engedély

román

20 627

volt jugoszláv

6 160

ukrán

4 082

kínai

3 485

volt szovjet

2 173

vietnámi

1 287

egyéb

9 391

Összesen

47 205
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Letelepedési engedéllyel rendelkező külföldiek száma főbb állampolgárság
szerint, 2008. december 31-ei állapot

Állampolgárság

Letelepedési engedély

román

16 227

ukrán

4 301

kínai

2 051

szerb

1 040

szerb-montenegrói

841

vietnámi

638

egyéb

3 424

Összesen

28 522

Tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek száma, főbb állampolgárság
szerint, 2008. december 31-ei állapot

Állampolgárság

Tartózkodási engedéllyel rendelkezők

kínai

2 321

ukrán

1 749

szerb

1 390

amerikai

1 365

iráni

1 055

izraeli

896

egyéb

6 528

Összesen

15 304
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