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A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 
 

 
A migráció a XXI. században az egyik legmarkánsabb globalizációs tényezı, amely 

összetett jellegénél fogva egyszerre okoz gazdasági, társadalmi, szociális, etnikai és vallási 

problémákat, fenyegeti a nemzeti-regionális biztonságot, de forrása lehet a jólét 

fenntartásának, a népesség szinten tartásának, a statisztikák javításának és humanitárius 

megoldásnak egyaránt. Magyarország geostratégiai helyzeténél fogva sajátos helyet foglal el a 

migrációs folyamatokban. Egyszerre cél-, tranzit- és kismértékben kibocsátó ország is. A 

migrációkezelés olyan „jelenidıs”, de komoly elızményekkel rendelkezı „jövıbemutató” 

problémát jelent, amely csak komplex szemlélettel értelmezhetı.  

A magyarországi migrációs helyzet bemutatása, a migráció fogalmának „rendszerezése”, a 

migrációkezelés értelmezése során törekedtem a folyamat-rendszer és hálózatok, azok 

biztonságpolitikai összefüggéseinek bemutatására.  

Az Európai Unió bel- és igazságügyi együttmőködésének folyamatában több mérföldkı is 

elkülöníthetı volt, ezek mindegyike foglalkozott a migráció kérdéskörével. Megítélésem 

szerint a Hágai, majd a „Poszt-Hágai” Programok lezárásával – a Stockholmi Program 

indulásakor – elérkezett az ideje annak, hogy tisztán lássunk a migráció és a migrációkezelés 

témájában, újra értelmezzük az eddig használt fogalmakat és szervezeti struktúrákat.   

Doktori értekezésem elkészítésével nem egy újabb, a migráció tárgykörével foglalkozó, az 

eddigi ismereteket új összerendezésben megjelenítı írásmővet céloztam meg, hanem a 

kialakult helyzet adekvát megjelenítését és alternatív megoldások feltárását. 

 

A doktori értekezésem a következı hipotézisekre épül: 

1) A XXI. században a migráció közösségi és nemzeti biztonsági, ezzel együtt társadalmi 

kulcskérdéssé vált és megközelítése, körülhatárolása, kezelése csak egységes 

rendszerben lehetséges, figyelembe véve a globalizációból, a változásokból eredı, 

kiváltó tényezıket és következményeket.  

2) A komplex problémákra komplex megoldások kellenek. Hosszú távon politikai 

konszenzuson alapuló, szakmailag alátámasztott, társadalmilag pozitívan tolerált 

migrációs politika és az ezt kitöltı szakpolitikák rendszere nélkül a migráció 

közösségi és nemzeti szinten nem kezelhetı hatékonyan. A komplexitás egyértelmően 

jelenti az Európai Unió és a tagállamok vonatkozásában a regionális és nemzeti szintő 

fellépések összehangolásának szükségességét mind a legális, mind az illegális 

migráció területén. 
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3) A migráció, a migrációkezelés a szabadság és a biztonság egyensúlyának 

megteremtésével szorosan összefügg, s azáltal értelmezhetı. A fenti egyensúlyt a 

Stockholmi Program a szabadság, biztonság és a jog érvényesítésével kívánja 

biztosítani. 

4) A globalizált környezetben elengedhetetlen a folyamat-rendszer és hálózatos szemlélet 

alkalmazása, ezért a nemzetközi, az uniós migrációkezelés és biztonságpolitika 

összefüggésében célszerő a magyarországi migrációkezelést vizsgálni. Ugyanakkor 

napjaink gyakorlatában a migrációval kapcsolatos döntéseket – végiggondolt és 

deklarált szakpolitika és hosszú távú stratégia hiányában – alapvetıen egy feltételezett 

társadalmi elvárás és a reálisan meglévı migrációs nyomás mellett a végrehajtó 

apparátus teljesítıképessége is mérhetı módon befolyásolja.  

5) A korábbi kutatások ismeretében feltételezhetı, hogy mivel a magyar lakosság 

körében 2000-tıl – a korábbi csökkenést követıen – ismét növekedett az 

idegenellenesség, a migrációkezelésben résztvevı, a külföldiekkel közvetlenül és 

hivatalosan kapcsolatban lévı személyek, elsısorban a rendıri állomány 

idegenellenessége nem különbözik a civil lakosságétól, illetve hipotetikusan állítható, 

hogy – tapasztalataikból és gyakorlatukból adódóan – a külföldiekkel kapcsolatos 

beállítódásuk pozitívabb képet mutat. Ezt a feltételezésemet egy saját vizsgálat 

elvégzésével kívánom alátámasztani.  

 

 
KUTATÁSI CÉLOK 

 
 

Általános stratégiai célnak tekintettem az Európai Unió és a migráció 

viszonyrendszerének vizsgálatát a globalizált környezetben, egyben annak bizonyítását, hogy 

a migráció kezelése elsısorban biztonsági kérdés, ugyanakkor átfogóan értelmezendı 

társadalmi és gazdasági probléma is. 

Kulcscélom volt egyrészt elemezni és kiemelni azokat a XXI. századi változásokat, 

amelyek elengedhetetlenül hozzájárultak a migráció fogalmának komplex értelmezéséhez 

másrészt vizsgálni és értékelni az Európai Uniónak a bel- és igazságügyi együttmőködésre 

vonatkozó jogi szabályozását, összehasonlító elemzés keretében bemutatni az ide vonatkozó 

szerzıdések, programok tartalmát. 

Speciális célként tőztem ki a magyarországi migráció történetének, a migrációs folyamatok 

változásának áttekintését, amelynek következtében Magyarország a korábbi kibocsátó ország 
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helyett tranzit- és célországgá vált. Ennek keretében vizsgáltam az Európai Unió 

biztonságpolitikájának és migrációs politikájának a hazai migrációkezelésre, az 

idegenrendészet feladatrendszerére való hatását. 

Horizontális célként tőztem ki, hogy a témában áttanulmányozott szakirodalom és 

kutatások bemutatása keretében rávilágítsak a migráció és az idegengyőlölet összefüggéseire, 

jelzésszerően rámutassak az egyes társadalmakra jellemzı idegenellenesség megnyilvánulási 

formáira, annak okára, az egyes társadalmakban az idegenekkel szemben megnyilvánuló 

viselkedés- és magatartásformákra.  

Sajátos célom volt a rendıri állomány körében végzett vizsgálattal bizonyítani, hogy a 

rendırök idegenellenessége nem tér el relevánsan a civil lakosságétól, illetve, hogy képzéssel, 

megfelelı felkészítéssel, az idegenekkel szembeni attitődjeik jelentıs mértékben pozitívabbá 

tehetık.  

 

 

KUTATÁSI MÓDSZEREK 
 
 

A módszerek megválasztásánál szem elıtt tartottam, hogy mivel a migráció rendkívül 

komplex fogalom, ezért elemzése csak holisztikus látásmóddal és a kérdés 

interdiszciplinaritását figyelembe véve lehetséges. 

Történeti és összehasonlító módszerrel közelítettem meg az elméleti kérdéseket. 

Dokumentumelemzést végeztem és interpretáltam  az Európai Unió témával összefüggı 

szerzıdéseit és programjait. A joganyag rendszerezésénél az analízis és a szintézis 

módszerét használtam. Történeti összehasonlító és rendszerszemlélető megközelítésben 

foglalkoztam valamennyi kérdéskörrel.  

A Rendırségnél az 5. számú hipotézisem alapján megfogalmazott kérdések objektív és 

sokrétő vizsgálata érdekében kutatási módszerként az írásbeli kikérdezés (kérdıív) 

módszerét választottam, ami lehetıvé tette, hogy a vizsgálatot aránylag nagyszámú mintán 

végezhessem el. A feltett kérdésekre adott válaszok számítógépes feldolgozását követıen 

táblázatok és szöveges elemzés formájában összegeztem, vontam le a következtetéseket, 

fogalmaztam meg a tapasztalatokat. 

Az egyes fejezetekben a fenti módszerekkel feltárt ismeretek szintetizálásával 

fogalmaztam meg a részkövetkeztetéseimet. 
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AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT 
 

Értekezésemet négy fejezetre tagoltam és elláttam a szükséges mellékletekkel, a téma 

megértését segítı ábrákkal, statisztikákkal. Az egyes fejezetek feldolgozásával az alábbi 

következtetésekre jutottam:  

1. A migrációs helyzet, a migrációkezelés komplex értelmezése 

Megállapítható, hogy korunk menekült- és migrációs mozgásaiban mély, történeti 

folyamatok húzódnak meg, melyek csak közép-, vagy hosszú távon lassíthatók vagy 

befolyásolhatók. Az intézkedéseket két szinten szükséges megtenni: a menekült- és migrációs 

mozgásokat elıidézı okok szintjén, illetve a következmények szintjén, azaz a migránsok 

körében. Elengedhetetlen az okok és következmények számbavételén alapuló hosszú távú, a 

változásokat proaktív módon figyelembe vevı tervezés. A migráció „sokszereplıs”, 

„sokismeretlenes” folyamat, amelyet csak komplex módon lehet kezelni, olyan migrációs 

politikával, amely hosszú távra képes meghatározni a migrációkezelés kereteit, és amely nem 

hiányozhat egyetlen ország politikai életébıl sem.  

2. Biztonságpolitika és Migrációkezelés az Európai Unióban 

A dokumentumok vizsgálata és elemzése során megállapítható, hogy már régóta idıszerő 

lenne az EU egységes migrációs politikájának megvalósítása. Ezért a migrációs politikában a 

jövıben szervezettebben, egységes gyakorlat kialakítására kell törekedni, ami 27 tagállam 

esetében ez egyáltalán nem tőnik egyszerő feladatnak, de csak így érhetı el az a cél, hogy a 

migrációkezelésben 2013-ig megvalósuljon egy átfogó, kiegyensúlyozott európai uniós 

megközelítés továbbfejlesztése és végrehajtása.  

3. A magyarországi migráció történeti áttekintése és aktuális aspektusai 

A kutatás alapján megállapítható, hogy miközben magyarországi migrációs politikáról 

beszélünk, Magyarországnak valójában nincs (is) deklarált migrációs politikája. Vannak 

nyíltan ki nem mondott, de követett elvek, amelyeket a hatósági intézkedésekbıl, kormányzati 

nyilatkozatokból és meglévı jogszabályokból ki lehet következtetni. A politika nem ismerte 

fel teljes mértékben, hogy az uniós csatlakozási folyamatban a migrációs politika stratégiai 

ügy, nem pedig egyszerően a közösségi jogi vívmányok elemeinek formális, lassú átvételét 

jelenti. 

4. A migráció és az idegengyőlölet (xenofóbia) összefüggése 

A kutatásom alapjául szolgáló vizsgálatból megállapítható, hogy az idegenekkel szembeni 

nyitottság, illetve a merev elutasítás mértékében, szerepet játszanak azok a szocializációs 

hatások is, amelyek a különbözı társadalmak családi és intézményes nevelését jellemzik. A 
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vizsgálat szerint ahhoz, hogy a hivatásos állomány idegenellenessége érzékelhetı módon való 

csökkenjen, és pozitív beállítódásukkal esetleg befolyásolják a civil társadalom véleményét, 

további lépésekre, intézkedésekre van szükség. 

 
 ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

 
 

Megállapítottam, hogy a hatékony migrációkezelés érdekében olyan átfogó, koherens, 

átlátható és részvételen alapuló koncepciókat kell megvalósítani, amelyek a legális migrációt 

szabályozott mederbe terelik, az illegális migránsok számára pedig biztosítják a hazatérést, 

illetve lehetıvé teszik jogi helyzetük rendezését. Az ENSZ égisze alatt konkrét összefogásra 

van szükség az illegális migráció visszaszorítására. 

Az Európai Unió bel- és igazságügyi együttmőködésének terén az idırendben megszületett 

uniós dokumentumok elemzése során megállapítottam, hogy az Európai Unió tagállamai 

elkötelezettek a migrációs politika közösségiesítése, az intézményi keretek optimális 

kihasználása, a közös európai menekültügyi rendszer létrehozása, az illegális migráció és a 

határokon átlépı bőnözés elleni fellépés folytatása és a biztonság magas szintő garantálása 

iránt. 

Megállapítottam, hogy Magyarországon nincs a migrációs problémák komplex 

megközelítésén alapuló deklarált migrációs politika, illetve még az azt megalapozó koncepció 

is hiányzik, értelemszerő, hogy Magyarországnak a mai napig nincs kialakult migrációs 

stratégiája. A hiányzó migrációs stratégiát a migrációval foglalkozó szervek tevékenysége, a 

külföldiek bevándorlását adott idıszakban meghatározó jogszabályok vagy az Európai Unió e 

területre vonatkozó joganyaga pótolja. Elengedhetetlen egy olyan hosszú távú, jól átgondolt 

szakpolitika kialakítása, amely figyelembe veszi hazánk geopolitikai, földrajzi és szociális 

helyzetét. Ez lehet az alapja Magyarország migrációs stratégiájának, amely – összhangban az 

Európai Uniós elvárásokkal – komplexen és hosszú távon meghatározza a prioritásokat, a 

jogalkotást és a jogalkalmazást.  

Megállapítható, hogy az elıítéletesség, idegenellenesség kialakulása az egyes országokat 

összehasonlítva meglehetısen széles határok között mozog, a magyar lakosság körében 

erıteljesen van jelen. Saját kutatásom egyrészt megerısítette azt a feltételezésemet, hogy az 

idegenekkel szembeni attitődök vonatkozásában nem mutatható ki releváns különbség a civil 

lakosság és a rendıri állomány között, másrészt arra is rámutatott, hogy a megkérdezetteknél 

a képzésben eltöltött idı, a gyakorlati munka során szerzett tapasztalatok negatív irányban 

befolyásolják a külföldiekre vonatkozó véleményüket. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

1) Az 1. hipotézis vonatkozásában bizonyítottam, hogy a migráció kizárólag nemzeti 

szinten, önmagában érdemi módon nem kezelhetı eredményesen, ehhez nemzetközi és 

érintettségi alapon behatárolt közösségi, szövetségi elkötelezettség, egyeztetett 

migrációs politika és az intézményi keretek optimális kihasználása szükséges. Az EU 

közös migrációs politikájának, stratégiáinak, programjainak hosszú távra, a migráció 

teljes volumenét és struktúráját átfogva, az érdekeket és az esélyegyenlıséget 

humanitárius értékek mentén kezelve kell megvalósulnia. 

2) A 2. hipotézis vonatkozásában bizonyítottam, hogy a Magyarországon kialakult 

migrációkezelési gyakorlat teljes körően nem megalapozott, nincs az országnak 

deklarált nemzeti migrációs politikája, hiányoznak a migrációt érintı szakpolitikák, a 

nemzeti szintő biztonsághoz kötıdı funkcionális stratégia, hiányzik az integrált 

szemlélet és a migrációs problémák komplex kezelésének koordinációja is. 

3) A 3. és a 4. hipotézis vonatkozásában bizonyítottam, hogy a migráció és annak 

hatásmechanizmusa komplex módon jelenik meg, a legális és illegális formája, azok 

következményei egyre jobban kötıdnek egymáshoz, ezért a migráció egyidejőleg 

jelent biztonságpolitikai, idegenrendészeti, munkaügyi, büntetıpolitikai, társadalmi és 

szociálpolitikai stb. problémát. Ezért olyan folyamat-rendszer és hálózatos szemlélet 

kialakítására és érvényesítésére van szükség, amely egyértelmővé teszi, hogy 

valamennyi migrációval kapcsolatos ügy intézése egy komplex, megfelelıen 

strukturált rendszeren belül kell, hogy történjen, amely a feladatok teljes körő 

összehangolásával, a párhuzamosságok, árfedések és intézményi érdekellentétek 

megszőntetésével lehet csak hatékony és gazdaságos.  

4) Az 5. hipotézis vonatkozásában tudományos mintavétel és összehasonlítás alapján 

megállapítottam, hogy az idegenekkel szembeni nyitottság, a külföldiek be- és 

elfogadása, integrálása, illetve a velük szemben megnyilvánuló idegenellenesség a 

kontinens országait összehasonlítva erısen differenciált és nemzeti, politikai, 

kulturális alapon determinált. Ebben szerepet játszanak azok a szociális hatások is, 

amelyek a különbözı társadalmak családi és intézményes nevelését jellemzik. Saját 

kutatási eredményeim alapján igazoltam, hogy Magyarországon a civil lakosság és a 

rendıri állomány idegenellenességében nem mutatható ki releváns különbség, de a 

képzésben töltött idı, a gyakorlati munka során a külföldiekkel való találkozás 

módosítja, negatív irányban árnyalja beállítódásukat.  
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 AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK A HASZNOSÍTÁSRA 

 
A PhD értekezésemben megfogalmazott tények alapján javasolom: 

 
1) Az Országgyőlés szintjén konszenzussal elfogadott politikai szándék alapján 

kidolgozott ágazati, illetve testületi stratégia megfogalmazását.  

2) A hazai közigazgatás és közszolgáltatás megújítását mind a jogalkotás szintjén, mind 

pedig a végrehajtásban. Az idegenrendészeti kényszerintézkedési jogkörök egyértelmő 

megosztását a Rendırség és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal között. 

Biztosítani kell, hogy sem a Rendırség, sem pedig a BÁH ne vehessen részt az 

európai uniós pénzek elosztásában. A Rendırség kapjon további jogosultságot a 

harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvényben foglalt idegenrendészeti kiutasítással és a tartózkodási tilalom 

elrendelésével kapcsolatban.  

3) Áttekinteni a migrációkezelés jelenlegi rendszerét és ennek alapján esetleg 

hatékonyabb megoldásokat bevezetni. Egyszerősíteni a külföldi munkavállalók 

számára a munkába állás lehetıségét, létrehozni az egyablakos ügyintézési rendszert. 

A „kék kártyával” kapcsolatban hatástanulmányokat készíteni, annak a hazai jogba 

való átültetési érdekében. Egy pontosabb munkaerı-piaci elırejelzési rendszer 

kialakítását, amin keresztül a hiányszakmákat hazai erıforrás hiányában külföldi 

munkaerıvel lehet betölteni. 

4) A nemzetközi védelemben részesített külföldiek integrációs infrastruktúrájának 

fejlesztését. A jelenlegi tábori lakhatás átalakítását, a gyermeki jogok maradéktalan 

érvényesítését.     

5) Az idegenrendészeti feladatok egységes szakirányítási rendszerének kialakítását. A 

Rendırség hatáskörének bıvítését a mélységi ellenırzés során észlelt, az államhatárt 

jogellenesen átlépı vagy azt megkísérlı, visszafogadási egyezmény hatálya alá tartozó 

külföldivel szembeni kiutasítás elrendelése kapcsán.  Az ügyintézık szakmai és 

nyelvtudásának fokozatos javítását, a formanyomtatványok minél több nyelven való 

hozzáférhetıvé tételét, az ügyintézéshez szükséges adatbázisok és a jogalkalmazás 

egységesítését, az eljárások áttekinthetıbbé tételét, rövidebb határidık bevezetését.  

6) A képzési feladatok szakirányítási rendszerének kidolgozását. Rendszerezett, 

módszertanilag kidolgozott ismeretanyag – intézkedés-lélektan, pszichológia, vezetés 

elmélet – beépítését mind az alapképzés, mind a továbbképzés tananyagába. Egy 
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mindenkor rendelkezésre álló tudásmenedzsment létrehozását. Olyan tanfolyamszerő 

képzések indítását, konferenciák szervezését, amelyek a konfliktuskezeléssel, a 

kommunikációs készség fejlesztésével, a külföldiekkel szembeni rendıri intézkedések 

specifikumaival foglalkoznak. A Határırségnél példa értékkel bíró gyakorlat 

továbbfolytatását a fogdaırök pszichológusok segítségével történı felkészítésére, 

elıítéletesség kialakulását csillapító technikák elsajátíttatására vonatkozóan. A 

fogdaırök évenkénti pszichológiai szőrését.  

7) A többségi társadalom folyamatos, a realitásra épülı tájékoztatását elsısorban a 

médián, illetve az oktatási rendszeren keresztül. A médiában pozitív példák 

bemutatását, az oktatásban pedig az interkultrális nevelés elıtérbe helyezését. 
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11) Még néhány gondolat a biztonságról (Pécsi Határır Tudományos Közlemények VI., 
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2007, Budapest, 2007. 30 – 31. oldal) 

14) Társszerzı: Dr. Gubicza József; A határrendészeti feladatokat ellátó szervezet 

állományának felkészítése a transznacionális kihívások kezelésére, különös tekintettel 

a katonai és rendvédelmi szervekkel történı együttmőködés elmélyítésének területén 

(Felderítı Szemle, VII. évfolyam különszám, Budapest 2008. 94 – 97. oldal, ISSN 

1588-242X) 
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oldal, ISSN 1788-1919) 



 12 

16) Gondolatok az idegenellenesség kutatásról (Hadtudományi Szemle 3. évfolyam, 2. 

szám Budapest, 2010. ISSN 2060-0437)  

17) Társszerzı: Dr. (PhD) Tájok Péter; Az idegenrendészeti szakterület tevékenységi 

stratégiája (Rendészeti Szemle Különszám Budapest, 2010. 200 – 216. oldal, ISSN 
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SZAKMAI-TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ 

 
 

A szerzı Budapesten született 1966-ban. A Rendırtiszti Fıiskola nappali tagozatán 1990-

ben szerzett kitüntetéses diplomát igazgatásrendészeti szakon. A Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karán 2004. nyarán kitüntetéses 

oklevéllel fejezte be a képzést, okleveles határrendészeti és -védelmi vezetıként. Egyetemi 

tanulmányai során az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciákon egy ízben I. 

helyezést, egy esetben III. helyezést ért el, egyszer különdíj elismerésben részesült. Az 

Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon két esetben kapott különdíjat. A 

Hadtudományi Doktori Iskolán 2007. nyarán abszolutóriumot szerzett.  

1986-ban szerelt fel a Rendırséghez, ahol az igazgatásrendészeti szakterületen több 

beosztást is betöltött, utoljára osztályvezetı-helyettesként tevékenykedett. 2001. és 2004. 

között a Határırség Országos Parancsnokságán szakirányítóként dolgozott. Egyetemi 

tanulmányai befejezését követıen megpályázott egy tudományos kutatói beosztást a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszékén, 

amelyet 2004-tıl 2007-ig töltött be. Ezalatt az idı alatt a Határırség Tudományos Tanácsának 

tudományszervezıi feladatait is ellátta. 2008. év elejétıl – a Határırség és a Rendırség 

integrációját követıen –a Rendırség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanács titkára. 

Két nyelvvizsgája van, az orosz alapfokot 1986-ban szerezte, míg az olasz középfokot 

1990-ben. Társalgási szinten beszél angolul. 

2004. óta tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak és a Magyar Rendészettudományi 

Társaságnak. 2008-tıl a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat 

Elnökségi tagja, 2009-tıl a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete Felügyelı 

Bizottság elnöke. 

A „Határrendészeti Tanulmányok” címő tudományos, szakmai folyóirat szerkesztési 

feladatát 2005. óta látja el.  
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Szakmai munkáját 12 esetben dicsérettel, pénz- illetve tárgyjutalommal, tudományos 

tevékenységét az egyetem rektora 2006-ban Zrínyi Emlékgyőrővel, 2007-ben az igazságügyi 

és rendészeti miniszter határırségi tanácsosi cím, 2009-ben rendırségi fıtanácsosi cím 

adományozásával ismerte el. 

 

Budapest, 2010. június 04. 

 

       Görbe Attiláné Zán Krisztina r. alezredes 

 

 

 

 


