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A migráció lehetséges okai

A demográfiai okoktól az emberi jogokon és a szegénységen át a klímaváltozásig a 
migrációnak számos oka lehet. Összeszedtük a legfontosabbakat.
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Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat adatai szerint 2021. január 1-jén az EU-n belül 
tartózkodó nem uniós állampolgárok teljes száma 23,7 millió volt. Ez az EU lakosságának 5,3%-
át jelenti. A legtöbb tagállamban a nem állampolgárok többsége az EU-n kívülről származott. 
 
Bővebben a migrációs kérdésről Európában. 
 

Mi az a migráció
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A migráció az emberek mozgása egyik helyről a másikra, leginkább azért, hogy egy új helyen 
telepedjenek le. A migráció lehet önkéntes vagy akaratlan, és számos különböző ok miatt 
következhet be, beleértve a gazdasági, környezeti és társadalmi problémákat.

Szociális-politikai okok
Az etnikai, vallási, faji, politikai és kulturális alapon történő üldözés áldozatai sokszor arra 
kényszerülnek, hogy elhagyják országukat. A migrációt kiválthatja háború, fegyveres konfliktus, 
vagy annak a veszélye, illetve a menekülőket sokszor saját kormányuk fenyegeti. A fegyveres 
konfliktusok, vagy az emberi jogok megsértése miatt menekülők általában humanitárius 
támogatást kapnak. Olyan országban telepednek le, amely befogadó a humanitárius okok miatt 
menekülőkkel szemben. A menekültek gyakran a legközelebbi biztonságos országban 
telepednek le.

Az utóbbi években rengeteg menekült érkezett az EU-ba, akik a terrorizmus, a háború, vagy a 
kormányuk okozta fenyegetés miatt kényszerültek otthonuk elhagyására. Az EU-ban 2022-ben 
384 245 -an kaptak menedékjogot, a kérelmezők több mint negyede a háború sújtotta Szíriából 
érkezett, második és harmadik helyen Afganisztán és Venezuela állt.

A EU-ban benyújtott menedékjogi kérelmek és az ide érkező menekültek számáról készült 
infografikánkat ide kattintva találja meg.

Demográfiai és gazdasági okok
A demográfiai tényezők határozzák meg, hogy egy társadalom növekvő vagy csökkenő, 
elöregedő vagy fiatal, ez hatással van az adott ország gazdaságára, a foglalkoztatási 
lehetőségekre.

A demográfiai vagy gazdasági okok miatti migrációnak főként az adott ország munkanélküliségi 
rátájához, a munkavállalók jogaihoz, munkakörülményeinek biztosításához és az állam 
gazdaságának helyzetéhez van köze. Az ilyen típusú migráció egyik tipikus példája, amikor 
valaki a magasabb bérek, oktatási lehetőségek, vagy magasabb életminőség reményében 
költözik egy másik országba.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerint 2019-ben világszerte 169 millió volt azok száma, 
akik munkavállalási céllal költöztek egy másik országba. Ők adták a migránsok több mint 
kétharmadát. A bevándorló munkavállalók több mint kétharmada a magas jövedelmű 
országokban koncentrálódott. 
 

Környezeti hatások
A környezet mindig is a migráció egyik fő mozgatórugója volt, az embereknek menekülniük kell 
a természeti katasztrófák, például árvizek, hurrikánok és földrengések elől. Az éghajlatváltozás 
pedig várhatóan növeli majd a katasztrófák számát, így a jövőben még több ember indulhat 
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https://www.europarl.europa.eu/infographic/welcoming-europe/index_hu.html#filter=2018
https://www.migrationdataportal.org/themes/labour-migration


útnak ilyen okok miatt.

Számukat nehéz megmondani, de a becslések szerint 2050-re a 25 milliótól egészen az 
egymilliárdig is terjedhet. 
 

Hogyan kezeli az EU ezeket az okokat?
Könnyebb hozzáférés a legális utakhoz a bevándorló 
munkavállalók számára
 
Az Európai Unió ösztönzi a legális migrációt a munkaerőhiány kezelése, a szakképzettségi 
hiányosságok pótlása és a gazdasági növekedés fellendítése érdekében. Ezek az ösztönzők:

Uniós kék kártya: olyan munkavállalási és tartózkodási engedély, amely lehetővé 
teszi nem uniós állampolgárok számára, hogy egy EU tagállamban dolgozzanak és 
éljenek, feltéve, hogy diplomával vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkeznek, 
valamint olyan állásajánlatot, amely eléri a minimális fizetési küszöböt.

• 

Összevont engedély: kombinált munkavállalási és tartózkodási engedély, amelyet az 
adott tagállam legfeljebb két évre ad ki.

• 

Az EU huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás: lehetővé teszi az EU-n 
kívüli személyek számára, hogy határozatlan ideig szabadon tartózkodjanak, 
dolgozzanak és mozogjanak az EU-ban.

• 

 
Tudjon meg többet az EU-ban való munkavégzés jogi lehetőségeiről. 
 

Új migrációs és menekültügyi paktum
A migráció hatékony kezelése, a menedékkérőkre vonatkozó szabályok, és a külső határok 
védelme évek óta prioritás az EU számára. 2023 áprilisában a Parlament jóváhagyta az új 
migrációs és menekültügyi paktumról alkotott álláspontját, és most megkezdi a tárgyalásokat a 
tagállamokkal azzal a céllal, hogy azokat 2024 februárjáig befejezzék. Az új paktum 
felülvizsgálta a dublini rendeletet, amely eddig meghatározta az egyes menedékjog iránti 
kérelmek feldolgozásáért felelős országot. 
 
Az új migrációs és menekültügyi paktum gyorsabb eljárásokat határoz meg az EU menekültügyi 
és migrációs rendszerében. Az új renszer a dublini rendelet felülvizsgálata, amely 
meghatározza az egyes menedékkérelmek feldolgozásáért felelős országot. A javasolt rendszer 
ösztönzi a tagállamok rugalmas hozzájárulását, a menedékkérők első beutazási országból való 
áthelyezésétől kezdve a tartózkodási joggal nem rendelkező személyek visszaküldéséig. Az új 
rendszer az önkéntes együttműködésen és a rugalmas támogatási formákon alapul, amelyek 
kényszerhelyzetben szükségessé válhatnak. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20230413STO79903/munkaero-bevandorlas-az-eu-ban-valo-munkavegzes-legalis-lehetosegeinek-javitasa
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170627STO78418/a-kozos-europai-menekultugyi-rendszer-reformja


 
Az EU válasza a migrációs kihívásra 
 

További információ a migrációról Európába:
Az európai migrációs válság 2015-2016.

További információ
Választ keres az EU a menekültválságra
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