
„Társadalmi konfliktusok és a biztonság” témában: 

 

„Nagyvárosok közbiztonsági és szubjektív biztonsági helyzete I.” 

című tanulmány 
 

 

Kutatási alapvetés 

Ez a tanulmány a „Társadalmi konfliktusok – Társadalmi jól-lét és biztonság – 

Versenyképesség és társadalmi fejlődés” azonosítószám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-

0069 című pályázat keretében készült. Az átfogó „Társadalmi konfliktusok és a biztonság” 

téma feldolgozása többféle kutatásban ölt testet, a munkacímmel jelzett szűkítés (konkrét 

téma) pedig még egy tanulmányban.  

 

A szerző által I. számmal ellátott, jelen tanulmány egy általános tudományelméleti, a vizsgált 

kérdéssel összefüggő fogalmi, nemzetközi kitekintést is engedő és konkrét eseteket 

felsorakoztató, összehasonlító vizsgálat a kérdésben készített felméréseket illetően, amely a 

Mátyás Szabolcs - Sallai János szerzőpáros által készített munkával képez egységet. 

Jelen tanulmány gerincét főleg a társadalmi konfliktusokat mozgató, motiváló biztonság 

szubjektív percepciói, vele összefüggésben a közbiztonságot meghatározó, befolyásoló 

tényezők keresése, elemzése alkotja. A pályázati munka szakmai kutatások következtetései 

alapján megoldási javaslatokat körvonalaz, illetve ajánlást fogalmaz meg.  

A tanulmány végig szem előtt tartja a Thomas Kuhn-i „paradigmaváltás” adta lehetőséget, 

amelynek pont az egyik lényeges jellemzője, hogy esetünkben a BIZTONSÁG tágabb 

értelmezését jeleníti meg, s igazolja a sokoldalú megközelítés szükségességét. 

 

Az elemzés során felhasználtam a témával kapcsolatosan fellelhető jelentős mennyiségű 

nemzetközi és hazai szakirodalmat, különböző nemzetközi és hazai kutató intézetek, szakértői 

adatait, kutatási következtetéseit, valamint saját kutatásaim eredményeit.  

Módszertanilag a leíró–analitikus jellegű részek váltakoznak az elemző-értékelő 

monográfiával.  

 

Így, a már elkészült munka szerves részét képezi a Pályázatban a kutatási tevékenység 

„várható eredmények – tematikus részelemzés” célkitűzésnek. 
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Bevezető helyett 

 

„ … nem az számít, hogy mi az igazság,  

hanem az, hogy az emberek mit vélnek igazságnak …” 

(Henry Kissinger) 

 

 

A biztonság, amely napjaink egyik legfontosabb problémája, komplexitásából fakadóan 

szorosan kötődik a konfliktusok és a válságok kezeléséhez. Témánk szempontjából nem 

elhanyagolható az a tény, hogy az 1990-es években történt változásokat követően, a globális 

konfrontáció veszélyének csökkenésével azonos időben, megnőtt a regionális, illetve a lokális 

konfliktusok száma. Ezen válságok és konfliktusok sokszínűsége igen súlyos kihívást jelentett 

a nemzetközi szervezetek, az államok, a kormányok, összességében a biztonságpolitika
1
 

számára.  

Így lehetséges az, hogy ma, a világméretű gazdasági együttműködési folyamatokban 

felerősödik az interdependencia
2
 a kölcsönös függés és egymásrautaltság. Ebben a 

folyamatban a jóléti államok fölélik az eddigi összefogás szociális tartalékait. Ezekben a 

társadalmakban a munkanélküliség óriási méreteket ölt, ami további bonyodalmakat okoz, pl. 

bizonyos társadalmi rétegek elvesztik megélhetésüket, ami gazdasági, majd kulturális 

leépüléshez vezet, elvándorolnak, aminek további kihatása pl. a bűnözés növekedése.
3
  Ördögi 

kör ez, s a jövő nagy kérdése, hogy a nemzeti kormányok tudnak-e, képesek-e valamit is tenni 

ebben a helyzetben, mert feladatuk. 

A lényeg, hogy a már bekövetkezett változások feszültséget, konfliktust generálhatnak. A 

kialakult konfliktusok szabályozása, kezelése rendkívül nehéz feladat lett, hiszen a 

megváltozott körülmények között új típusú, ismeretlen szituációkra kellett volna gyakorta és 

hatásosan reagálni. A problémák kezelésére szolgáló, s már létező eszköztár hol szűknek, hol 

egyoldalúnak bizonyult, így viszonylag korán egyértelmű vált, hogy a sokféle formában 

                                                 
1
 A pályázati munka átfogó témája a biztonság, illetve a biztonság szektorai. Azok közül is elsősorban a 

társadalmi szektor, illetve a címben megfogalmazott téma. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a biztonsági 

tanulmányok tudományos hátterének ismerete: fogalmak, elméletek, összefüggések. A biztonsági tanulmányok 

elnevezés (a tudományszak neve) a mai használatban keveredik a biztonságpolitika, (ez szakpolitika) 

elnevezéssel. A tanulmány követi a már elterjedt szokásokat, ismerve a két fogalom közötti különbséget, a 

dolgozatban TÖBBSZÖR a közismertebb „biztonságpolitika” elnevezést használja. A biztonságpolitika: „A 

nemzeti biztonságpolitika a kormányok politikájának az a része, amely a létfontosságú nemzeti értékek védelme 

szempontjából kedvező belső és külső politikai feltételek létrehozására irányul potenciális vagy aktuális 

ellenfelekkel szemben.” Matus János: A jövő árnyéka – nemzetközi hatások biztonságunkra és jólétünkre c. 

munkáját, Pesti Csoport Kft., Budapest, 2005, 39. oldal 
2
 L. bővebben a fogalom kapcsán Matus János: A jövő árnyéka c. könyvét. Pesti Csoport Kft., Budapest, 2005, 

158-167. oldal 
3
 Remek Éva: Rend vagy káosz? Széljegyzetek  a globalizáció és az Európai Unió kapcsolatához – egy fogalom 

csapdája, Európai Tükör 2008. június, 92. oldal 
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jelentkező, esetenként erőszakkal kísért konfliktusok szükségessé teszik ezek elemzését, 

kezelését, illetve a szabályozásának elméleti és gyakorlati megoldását. 

Hosszú folyamat indult el, ami napjainkban sem ért véget. Ennek egyik bizonyítéka maga a 

folyamatos kutatás (projektek), mert a különböző konfliktusok „belső” mozgatóinak 

megismerése alapot biztosít racionális előrejelzések, fejlődési trendek leírására. Egyúttal 

segítséget jelentenek a konfliktusok előrejelzésében, elemzésében és nem utolsó sorban a 

megoldásban. Új paradigmák születnek
4
, „paradigmaváltás” történik, illetve megvalósulnak a 

politikatudomány elsődleges funkciói, amelyek ráadásul közvetlenül segítik a gyakorlati 

politikát. Elméleti szempontból nagy jelentősége volt a nemzetközi kapcsolatokat leíró, 

magyarázó, ok-okozati összefüggéseket feltáró elméleteknek, amelyekből folyamatosan és 

fokozatosan leváltak a biztonsági témákkal foglalkozó elméletek, amelyek újszerűségük, 

nyitottságuk miatt ismertek és népszerűek lettek. Nem véletlen, hiszen a biztonsági 

tanulmányok
5
 fő vizsgálati területei éppen a biztonság általánosabb és tágabb értelmezésében 

ölt testet.  

Tudományos elméleteket figyelembe véve ezt egyrészt a már említett Kuhn-i értelemben vett 

„paradigmaváltás” is ezt igazolja: a probléma komplex, a nemzeti biztonságnak több 

alkotórésze van, tehát a kérdés megközelítése is sokoldalú kell, hogy legyen: sokféle elmélet. 

Másrészt fontos a tartalom behatárolása, azaz a pontos vizsgálati terület, vizsgálati szint 

megjelölése. Tanulmányom szempontjából a vizsgálat a nemzeti biztonság társadalmi és az 

egyén szintjét fogja érinteni, természetesen a nemzetközi, vagy regionális szint is megjelenik, 

amennyiben az éppen vizsgált kérdés azt megköveteli.  

A tanulmány címében felvetett kérdés vizsgálata módszertani problémákat is felvet, hiszen a 

téma eleve megköveteli a módszertani pluralizmust. A konfliktusok eredetével, kialakulásával 

foglalkozó elméleti irodalom egyszerre használja fel a pszichológia, a filozófia, a szociológia 

kutatási módszereit és eredményeit, ugyanakkor mindez szerves részét képezi a 

biztonságtudománynak. Végül a tanulmány így alkot szerves egészet a témában készített 

további munkákkal, amelyek a társadalmi konfliktusok, jól-lét, biztonság, versenyképesség, 

társadalmi fejlődés kérdéseit vizsgálják az elméletek és a gyakorlati példák tükrében.
6
  

                                                 
4
 Thomas S. Kuhn nevéhez fűződő paradigma (elmélet), módszertani elv, hogyan kell a kutatásokat irányítani. 

Elméleti látásmód. Thomas S. Kuhn: Forradalmak és a tudományos haladás In.:A tudományos forradalmak 

szerkezete, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 165-178. oldal 
5
 A biztonsági tanulmányok fogalma: interdiszciplináris jellegű (történelem-, állam- és jog-, politika-, had-, 

közgazdaságtudomány és a nemzetközi tanulmányok határolnak) vizsgálati területe a szervezett emberi 

közösségek, az államok, valamint az államok által létrehozott nemzetközi rendszer. Biztonsági tanulmányok-

biztonságpolitika Szerk.: Gazdag Ferenc, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2011, 20-21. oldal 
6
 Lásd pl. Mátyás Szabolcs-Sallai János: Nagyvárosok közbiztonsági és szubjektív biztonsági helyzete című 

munkája a TÁMOP-4.2.2.A-11/1KONV.2012-0069 című pályázat keretében. 
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A téma vizsgálatának aktualitásához és főleg szükségességéhez nem férhet kétség, s erre a 

kutatómunka során akarva-akaratlanul további igazolást is kapunk. Pl. európai uniós szinten 

már jó ideje kutatás tárgya a probléma, ami csak még jobban alátámasztja a kérdés 

fontosságát. Az Európai Unió Bizottsága és az Európai Politikai Központ indított hasonló 

témában kutatási programot (Well-being 2030 – a new vision for ’Social Europe’
7
), amelynek 

célja éppen az volt, hogy az uniós és a tagállami szintű szabályzás, illetve a problémák 

megoldása közelítsen egymáshoz. A kutatás célja, hogy rávilágítson a főbb trendekre és 

fejlesztési lehetőségekre, amelyek a polgárok életminőségét „jobbra” fordítanák 2030-ig. 

Mindez alapot adhat egy biztosabb előre látáshoz, ami a szociális területen felmerülő új 

kihívásokat is tudja kezelni (a stratégiai gondolkodás jelentősége).  

 

A konfliktus természetrajza 

A konfliktus funkcióit bemutató irodalmak megosztottak: a szakértők hol pozitív, hol negatív 

szerepüket hangsúlyozzák.
8
 Témám szempontjából fontosnak tartom Helmut Dubiel 

megállapítását, miszerint a konfliktus a szocializáció fontos tényezője és pozitív megítélésű.
9
 

Azaz „az egyének és a csoportok az állandóan ható konfliktusok érdekében egyre magasabb 

szinten szocializálódnak. Állandó értékrenddé válik, mert miközben az érdekekért állandó 

„harc” folyik, addig emellett folyamatosan jelen van a konszenzus keresése, és a 

kompromisszumkészség is.  

Összességében Dubiel, s még mások is, pl. Fisichella arra a következtetésre jutottak, hogy a 

konfliktus a modern demokráciákban fontos közösségépítő és fenntartó elem. Mindezt 

elismerve egy dolog azonban kiemelendő, tudniillik azokban a társadalmakban, ahol a 

konfliktusok kezelése már hosszú múltra tekint vissza, valóban pozitív szerepe van/lehet a 

konfliktusnak az érintkezések különböző szintjén. (Friedrich Hölderlin
10

 szabad fordítás: „De, 

ahol veszély van, ott nő, az is, ami megment.” Kálnoky László fordításában: „Közeli és 

megfoghatatlan az Isten. De ahol veszély fenyeget, fölmagaslik a menedék is.” )  

 

                                                 
7
 http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1326_a_new_vision_for_social_europe.pdf A letöltés ideje: 2013. 

július 29. 
8
 A teljesség igénye nélkül néhány, a kérdéssel foglalkozó szakértő: Georg Simmel, Domenico Fisichella, Ralph 

Dahrendorf, helmut Dubiel, Marcel Gauchet, Albert O. Hirschmann, Lewis Coser, Klaus von Beyme. 
9
 Dubiel úgy véli, hogy ez a közösségi érzés a különféle belső konfliktusok során kellően megerősödik. Albert O. 

Hirschmann: Közösség és konfliktus http://ebooks.gutenberg.us/Wordtheque/hu/AAACDY.TXT A letöltés 

ideje: 2013. augusztus 5. 
10

 Friedrich HÖLDERLIN: Friedrich Hölderlin versei. Lyra Mundi, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980. 122-

130. oldal 

http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1326_a_new_vision_for_social_europe.pdf
http://ebooks.gutenberg.us/Wordtheque/hu/AAACDY.TXT
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Ennek azonban az ellentéte is igazolható a valós életben, erre utal pl. Alexis de Tocqueville 

tétele, amely szerint „a társadalmi konfliktusok eltűnnek egy olyan központosított 

államhatalom túlnyomóvá válásával, amellyel egyetlen csoport sem képes szembeszállni”.
11

 

 

A konfliktus negatív megítélésének alapja általában a történelmi tapasztalat, hiszen válságok, 

háborúk kísérik az emberiség történelmét, s bizony ezek negatív tapasztalatként halmozódtak 

fel az emberiség kollektív élményei között. Ezt a nézetet képviseli, pl. Klaus von Beyme.  

A fentieket figyelembe véve látható, hogy a konfliktus a társadalomtudományokon belül egy 

nehezen definiálható fogalom. Az azonban tény, hogy a konfliktus-probléma feltárása 

interdiszciplináris jellegű, így egyszerre használja a fent már említett pszichológia, a filozófia, 

a szociológia, a politológia, a nemzetközi kapcsolatok elméletének fogalmait és a vizsgálati 

módszereit is.  

Megállapítható tehát, hogy a konfliktusokat leíró, jellemző elméletektől a teoretikus 

elemzéseken keresztül egészen az esettanulmányokig, a vizsgálatnak sokféle szintje létezik, 

így valószínűsíthető, hogy a használt konfliktus fogalom tartalma változásokat mutat. Erre 

kiváló bizonyíték a kilenc nagyváros közbiztonsági és szubjektív biztonságát vizsgáló 

esettanulmány.
12

  

„A konfliktusok keletkezési helye az emberi gondolkodás – állítja Matus János egyik 

írásában, majd folytatja. Minden erőszakos cselekményt megelőz egy gondolkodási folyamat 

az érdekek azonosságairól vagy különbözőségeiről, az értékek harmóniájáról vagy 

ellentétéről. Ennek a gondolkodási folyamatnak az eredményei akkor is hatást gyakorolnak a 

cselekvésre, amikor azok látszólag meggondolatlanul következnek be.”
13

  

A vizsgálatokban két új fogalom jelent meg: az érték és az érdek. Ezek alapvető vizsgálati 

elemek, amelyek gyakran összeütközésben vannak az egyének, a csoportok és az állam 

mindennapi kapcsolataiban. Ennek oka, hogy a különböző szereplők alapvető értékeik 

lényegesen eltérnek egymástól, s így az érdekeik érvényesítése során feszültségek, illetve 

viták alakulhatnak ki. Ennek következtében pedig, a gondolkodás szintjén kialakult 

konfliktusok teremtik meg a lehetőségét a cselekvés szintjén megjelenő konfliktusoknak, 

vagyis az erőszaknak. Így a biztonság észlelése, mind objektív, mind szubjektív oldalról 

hiányként jelenik meg. 

                                                 
11

 Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában, Gondolat Kiadó, Budapest, 1983, 220. oldal  
12

 Lásd Mátyás Szabolcs-Sallai János i.m.  
13

 Matus János: A katonai gondolkodás új irányzatai című elemzése megtalálható a Hadtudomány 2008/1. 

számában http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2008/1_2/083-095.pdf A letöltés ideje: 2013. július 31. 

http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2008/1_2/083-095.pdf
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Erre tekintettel fontos megjegyezni, hogy a konfliktuselméletekben általánosan elfogadott, 

hogy az érdek és/vagy az értékek ütközését tekintik a konfliktus alapjának. Ez a megállapítás 

esetünkben különösen igaz, hogy csak egy-két példát említsek: egy-egy szervezeten belüli 

konfliktus gyakran köthető az ún. döntési folyamatokhoz; a társas érintkezésben gyakran 

előfordulnak pl. szerepkonfliktusok. De a kiváltó okok is sokfélék lehetnek, egy adott 

konfliktus, pl. különböző nézetek, ideológiák, értékek miatt is kialakulhat. 

A konfliktuselméletek adta ismeretekre építve a válság, a konfliktus tetőpontja, annak 

„összesűrűsödése” Ágh Attila
14

 szerint, ugyanakkor nehezen különíthető el magától a 

konfliktustól. Deák Péter a biztonság szempontjait figyelembe véve határozza meg a válságot: 

„a válság tisztázatlan kimenetelű helyzet, valamennyi biztonsági tényező tekintetében. Ez a 

veszély aktivizálódásának első, de nem visszafordíthatatlan fázisa.”
15

 

 

A közbiztonság természetrajza 

A közbiztonság
16

 fogalma nem más, mint amit a szó jelent: a „köz” biztonsága, vagyis az 

állampolgárok mindenkori közbiztonság érzete, amely általában szubjektív, ugyanakkor ezt a 

szubjektivitást jellemzően a közbiztonságérzetet befolyásoló objektív események és állapotok 

határozzák meg. „Más megfogalmazásban: közbiztonság alatt értünk olyan közállapotot, 

társadalmi rendet, amelyben mind az állami, társadalmi, gazdasági szervek jó hírnevét, 

vagyonát, valamint az állampolgárok életét, testi épségét, személyes szabadságát, anyagi 

javait mindenki tiszteletben tartja és azt az állam – erőszakszervei útján – szavatolja.”
17

 

Témám szempontjából kiemelendő, hogy a közbiztonság a biztonság egyik szegmense. A 

biztonság iránti igény pedig valamilyen fenyegetettségre való reagálásként jelenik meg. A 

biztonság fontosságához természetesen nem fér kétség, hiszen az egyik legalapvetőbb emberi 

szükséglet. Napjainkban biztonságpolitikai elemzések sokaságával bizonyítható, hogy a 

biztonság értelmezése az elmúlt ötven évben nagy átalakuláson esett át. Jelen tanulmánynak 

nem célja a biztonság értelmezésének nehézségeit, sokszínűségét bemutatni, de célja utalni az 

ebbéli nehézségek miatt, a különböző szakértői vélemények sokaságára, hiszen nincs olyan 

                                                 
14

 Ágh Attila: Konfliktusok, háborúk, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992, 114. oldal 
15

 Deák Péter: A biztonságot veszélyeztető kihívások, konfliktusok, válságok, háborúk, Védelmi Tanulmányok, 

Budapest, 1997, 16. oldal 
16

 A közbiztonság fogalmának tartalmi változatosságára vonatkozóan sokféle irodalom áll az érdeklődők 

rendelkezésére, álljon itt néhány példa a teljesség igénye nélkül: Bíró Gyula, Cserép Attila, Finszter Géza, Szabó 

András írásai, s a belügyi szemle, mint  a kérdéssel foglalkozó szakmai folyóirat. 
17

 Bíró Gyula tanulmánya a közbiztonságról, közlekedésbiztonságról elérhető a következő címen 

http://www.pecshor.hu/periodika/XII/birogy.pdf A letöltés ideje: 2013. július 31. 

http://www.pecshor.hu/periodika/XII/birogy.pdf
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biztonságdefiníció, amely tartalmilag, korokon átívelő módon mindenki által elfogadott 

lenne.
18

  

Esetünkben, amikor a társadalmi konfliktusok és a biztonság képezi a vizsgálat tárgyát, 

Andrén Nils
19

 megfogalmazását veszem alapul, amely szerint „a biztonság azt a belső 

szabadságot jelenti, amely lehetővé teszi politikai döntések meghozatalát még egy külső 

agresszor nyomása alatt is”.
20

  

A biztonság szó terminológiai bizonytalansága azonban megköveteli, hogy fejlődéstörténeti, 

vagy etimológiai szempontok alapján azért mégis csak adjunk választ e probléma tisztázására: 

röviden a biztonság szavunk eredetileg azt jelenti, hogy biztonságban van, aki nincs 

veszélyben. Félni persze az nem fél, aki nem érzékel fenyegetettséget. Fontos azonban azt 

hangsúlyozni, hogy az is érzékelhet fenyegetettséget, aki valójában nem is néz szembe valós 

veszéllyel.  

Elemzésem kulcskérdéséhez érkeztünk, azaz mi minősül valójában biztonsági kérdésnek? 

Ennek megállapítása jelentősen függ az egyéni észleléstől, érzékeléstől (percepció). Bár 

nemcsak egyéni percepció létezik, hanem közösségi-társadalmi is, de mind a két esetben az 

érzékelés lehet vélelmezett, vagy csak elképzelt elemekre épülő.  

Összegezve az eddigieket megállapítható, hogy a veszélyérzetnek, fenyegetettségnek 

általában valós okai vannak, mindemellett meg kell különböztetnünk az objektív és a 

szubjektív biztonságot, azaz a biztonság valóságos és az észlelt oldalát.  

 

Miért érzékeny terület a szubjektív (biztonság) oldal? A biztonság szubjektív területe olykor 

alkalmat adhat hibás észlelésre, s ebből adódóan indokolatlan félelem kialakulására. Tény, 

hogy az esetek többségében a „valóságos” biztonság nem esik egybe az „észlelt” 

biztonsággal. Ráadásul az objektív megközelítés csak első pillantásra tűnik „biztonságos” 

megítélésnek. Ennek az egyik oka, hogy egyetlen biztonsági elmélet sem tudott olyan mércét 

alkotni, amivel egyértelműen megállapítható lenne, hogy a felmerülő kérdés tényleg 

fenyegetés vagy sem. Van néhány kivétel, így pl. ha a biztonság szektor-elmélete alapján az öt 

markáns területre gondolunk, azon belül is a katonai, illetve a politikai aspektusok pontosan 

kivételek (ha pl. ellenséges harckocsik lépik át az adott ország határait – a fenyegetés 

nyilvánvaló).  

                                                 
18

 Biztonsági tanulmányok-biztonságpolitik 

a Szerk.: Gazdag Ferenc, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2011, 19. oldal 
19

 Prof. Andrén Nils: svéd politológus 
20

 Uo.  
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A másik ok, hogy a biztonság mindig a jövőről szól, azaz Laurence Martin szavaival: „a 

biztonság a jövőbeli jólét biztosítása”.
21

 Ez természetesen tökéletes lenne, ha minden állam, 

közösség, csoport, egyén ugyanúgy látná a fenyegetettség küszöbértékét. Pl. a finnek igen 

csekély számú betelepülő esetén aggódnak a bevándorlás miatt, amíg Svájc 15 százalékos 

betelepülttel is „békésen” él. Vagy az amerikaiak az Amerikai Egyesült Államokat ért 2001. 

szeptember 11-ei terrortámadás óta folyamatosan létező, közvetlen fenyegetésként tekintenek 

a terrorizmusra.
22

 Meg kell említeni azt is, hogy adott esetben a szubjektíven érzékelt 

fenyegetés is biztonsági kérdéssé válhat, ha a kormány meggyőzi a lakosságot, hogy adott 

probléma megoldása rendkívüli intézkedéseket követel. Ebből az következik, hogy a 

biztonság „megteremtése” (biztonságiasítás)
23

 politikai folyamat, s nem a tudományos 

vizsgálatok mondják ki róla, hogy az biztonságpolitikai kérdés-e.  

 

Ugyanakkor – mint ahogyan a szerzőt is e cél motiválta – a szakember felelőssége az, hogy a 

jelen eseményeinek a biztonsággal kapcsolatos összefüggéseit feltárja, bemutassa a 

társadalom tagjai számára azért, hogy az érintettek biztonságpercepciói ne kerüljenek irreális 

távolságra az objektív biztonságtól, azaz a valóságtól. 

 

Most térjünk vissza a kiinduló ponthoz, azaz a közbiztonság további részleteihez. Az eddig 

leírtak világosan igazolják, hogy e definíció már jól használható témánk szempontjából, 

egyben utal arra a nehézségre is, hogy a létező vagy alakuló társadalmi konfliktusok okai 

vizsgálatánál nem elhanyagolható feladatunk a szubjektív, a percepcionált fenyegetettséget 

alaposan körül járni. Ráadásul, ha már a különböző szempontoknál járunk, nem 

elhanyagolható szakmai érv, hogy a szakértők a társadalmi biztonságot a belső biztonsághoz 

sorolják. Fő funkciója az, hogy „az adott … osztály politikai és gazdasági hatalmát vagy a 

társadalmi rendszer fennmaradását és a közbiztonság megfelelő mértékét biztosítsa”.
24

  

 

De nézzük meg a fogalmat a rendvédelem oldaláról is. A közbiztonság társadalmi szükséglet, 

benne élünk. Finszter Géza szerint nem anyagi jellegű, nem ragadható meg tárgyiasult fizikai 

jelenségként. A minőségét valóban nagyban meghatározza, mint ahogyan erről már írtam, a 

közvélemény arról alkotott vélekedése (szubjektív biztonság). „A közbiztonság objektív 

                                                 
21

 Barry Buzan: A nemzetbiztonság problémája a nemzetközi kapcsolatokban In.: Biztonságpolitikai 

Szöveggyűjtemény I. kötet, ZMNE, Budapest, 1999, 84. oldal 
22

 Gazdag Ferenc szerk. i.m. 28-29. oldal 
23

 Uo. 
24

 Uo. 
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tényeit a bűnügyi statisztikák próbálják visszatükrözni, több-kevesebb sikerrel, ui. nem 

valamennyi tényleges jogsértésről tudósítanak, hanem csak a bűnüldözési és 

igazságszolgáltatási szervek elért eredményeiről…a latencia nagysága a statisztikákban 

szereplő adatoknak akár háromszorosa is lehet.”
25

 

 

Továbbá a társadalmi biztonság a nyelv, a kultúra, a vallás, a nemzeti identitás és a szokások 

hagyományos fenntartását jelentik, úgy, hogy a fejlődésükhöz szükséges feltételek 

rendelkezésre álljanak. Nehéz, de elsősorban fölösleges lenne sorrendet állítani az előbb 

felsorolt jellemzők között, egyet azonban a tanulmány témája miatt kiemelnék, s ez az 

identitás kérdése.  

A kilencvenes években általános identitásválság robbant ki, szerte a világban nemzetek sorra 

vetették fel a kérdést: ”Kik vagyunk? Hová is tartozunk? Ki az, aki nem tartozik közénk?” 

Ezek a kérdések nemcsak az új nemzeti államot kialakítani vágyók számára alapvetők, mint 

pl. a hajdani Jugoszlávia esetében, érvényük ennél általánosabb.  

 

Bizonytalanodó világunkban az emberek identitást és biztonságot keresnek. Az embereknek 

többféle identitása van, melyek versenghetnek egymással, de erősíthetik is egymást. Ezek 

rokonsági, foglalkozásbeli, kulturális, intézményi, területi, műveltségi, pártirányultságú, 

ideológiai és egyéb vonások. Az egyik dimenzióba tartozó azonosságok ütközhetnek a másik 

dimenzióba tartozókkal. A mai világban a kulturális azonosulás fontossága drámai mértékben 

növekszik a más dimenzióba tartozó azonosság-tudatokhoz képest.  

Úgy gondolom, hogy a kulturális identitás kiemelkedően fontos szerepet kaphat a problémák 

kezelésében, s ehhez az oktatás-képzés lehet az alap, valójában köztudott dolog ez. A képzés 

célja lehet, hogy „újfajta gondolkodással, modern ismeretekkel és új képességekkel 

rendelkező szakemberek ezreire lesz szükség”. Ebben az esetben a kulturális identitás 

tényszerű ismerete és helyes értelmezése segíti a képzési cél elérését. Ebben a témában az 

1990-es évek végén számtalan konferencia, nemzetközi találkozó, publikáció született, igaz 

igény is volt rá. Magam is részt vettem ezek nagy részén, s több külföldi szakember 

véleményét, kutatását megismertem. Az egyik ilyen volt, s témánkhoz kapcsolható 

tanulságként Gál György újvidéki történelem tanár egyik tanulmánya, amiből idézek egy 

rövid részletet: 

                                                 
25

 Finszter Géza: közbiztonság és rendvédelem In.: Deák Péter szerk.:Biztonságpolitikai kézikönyv, Osiris, 

Budapest, 2007, 261. oldal 
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 „Egy volt jugoszláv térségből menekülő ember, az Új Világba érkezve vendégfogadójának 

csodálatát fejezi ki a felett, hogy a vendéglátó hazájában harmonikus közösségben élnek 

olyanok, akik különféle tájakról érkeztek és nincs köztük nagy, történelmi érdekkülönbség.  

… Ez itt nem szokatlan jelenség, – felelte az amerikai – az emberek, akik itt élnek, a 

történelmük elől menekültek ide.”
26

 

Alapvetésem további igazolására álljon itt még egy, a közel múltban végzett kutatásom 

eredménye,
27

 amely azt mutatja, hogy az identitás kérdése folyamatosan foglalkoztatja a 

szakembereket, biztonságpolitikusokat. Kiss J. Lászó véleményében is megjelenik az identitás 

tényének megerősítése. „A globalizálódás erodálja az államot, a szuverenitást és a 

területiséget, de ezzel egyidejűleg növeli az identitás iránti igényt. „Az vagyok, amit eszem” – 

mondja a MacDonald’s üzlettel szemben tiltakozó francia paraszt. „Az vagyok, amit hordok” 

– mondja fátyla védelmében a moszlim asszony. Az egyes ember egyidejűleg sokféle identitás 

birtokosa is lehet, de a legtöbb embernek az ilyen feltételek között korántsem könnyű 

önmagát meghatározni. A nem nyugati kultúráknak különösen nehéz más kultúrák átvétele, 

hisz a valamihez való tartozás és azonosulás, az egyéni biztonság része.”
28

 Ez a nehézség 

akkor jelent igazán gondot, ha pl. „elvándorlás” esetén, az új lakhelyen a túlélés záloga maga 

az egyetlen kötelékhez való „görcsös” ragaszkodás, azaz nehezen tudja a saját vallási, s 

életviteléhez tartozó szokásokat megvalósítani.  

 

 

A biztonság természetrajza 

A fentiek sok és sokféle kontextusban utalnak, kapcsolódnak a biztonság fogalmához, így 

szükségessé vált bemutatni, hogy miért a kibővített értelmezését használtam, használom a 

munkámban. 

Kiindulásként visszautalnék a már hivatkozott Barry Buzanra, aki már 1983-ban körvonalazta 

a biztonság szektorális elméletét
29

, ami lehetővé teszi a címben felvetett probléma 

biztonságpolitikai megközelítésű, társadalmi konfliktusokat feltáró bemutatását. 

Barry Buzan tehát, a koppenhágai-iskola vezető kutatóival együtt kidolgozta a biztonság 

legalább öt szektorra elkülöníthető biztonság fogalmát. Ezek a katonai, politikai, gazdasági, 

                                                 
26

 Lásd bővebben Remek Éva: A nemzeti és az európai identitás pedagógiai tényezői In.: Európai identifikáció – 

nemzeti identifikáció a történelemtanításban, Tótfalusi Tannyomda, Budapest, 1999,  69-73. oldal 
27

 Lásd bővebben Remek Éva: Biztonságunk a globalizáció árnyékában Európai Tükör, 2009. március 81-91. 

oldal 
28

 Kiss J. László: A nemzetközi biztonság új napirendje, avagy a biztonság metamorfózisa című tanulmánya, 

Külügyi Szemle, 2006. 3-4. szám, 229. oldal 
29

 Gazdag Ferenc szerk. i.m. 22-26. oldal 
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társadalmi és környezetei szektorok, amelyeket csak elméletben lehet szétválasztani a 

gyakorlatban az egyik sem „létezik” a másik nélkül. Az alábbiakban minden területről a 

teljesség igénye nélkül annyi információt adok közre, ami a téma szempontjából szükséges, és 

releváns. 

 

A katonai szektor 

Ez az a terület, ahol az állam a vizsgálat tárgya, s ez képviseli a hagyományos, realista
30

 

percepciót. Ebben a szektorban az állam legfontosabb célja a területének, a légterének és a 

lakosság védelmének a megteremtése. Ez utóbbi bizonyos helyzetekben nagy hatást, 

nyomást gyakorol a szubjektív biztonságra. No persze figyelembe kell venni azt az alapvető 

változást, ami a 21. században már érezhető, hogy a haderőket a nemzetközi biztonság 

erősítésére humanitárius intervenciók és válságkezelési tevékenységben egyre többször 

alkalmazzák.  

 

A politikai szektor 

A politikai biztonság vizsgálja az államok, kormányzati rendszerek és az ezeket legitimáló 

ideológiák szervezeti stabilitását. Itt a fenyegetés az állami szuverenitást veszélyezteti, ami 

jöhet akár szélsőséges politikai nézeteket valló csoportoktól belülről, de akár nemzetek feletti 

jelleget is ölthet, de veszélyforrás lehet a gyenge állam, vagy bukott állam, ahol nincs belső 

szuverenitás, nincs legitim erőszak monopólium sem. 

 

A gazdasági szektor 

A szektor garantálja mindazt, ami a társadalom jólétéhez, és az állam elfogadható szinten 

tartásához szükséges: erőforrásokat, pénzeszközöket és piacokat. Összetett terület, nehéz 

egyértelműen megnevezni az itt jelentkező fenyegetéseket, de az biztos, hogy a nemzetközi 

gazdasági folyamatokban, külkapcsolatokban jelentkező zavar negatív hatással van az összes 

többi szektorra. Pl. a 2008-2009. évi globális pénzügyi válság, illetve következményei a 

fenntarthatóságot veszélyeztették, tehát a létezést fenyegették. (A válság kommunikációjának 

társadalmi bizonytalanságot fenntartó, olykor téves értelmezéséből adódó szubjektív 

biztonságot befolyásoló hatásai, különösen a média szerepére, lásd később.) 

                                                 
30

 Az elemző munkának nem célja a különböző elméleti iskolák biztonságfelfogásának bemutatása, csupán jelzés 

szintjén jelennek meg a realista, liberális iskolák jellemzői, olykor képviselői. A témában bővebben lásd Matus 

János: A jövő árnyéka – nemzetközi hatások biztonságunkra és jólétünkre c. munkáját, Pesti Csoport Kft., 

Budapest, 2005, a tartalomjegyzék világos eligazítást nyújt az érdeklődő számára, illetve Gazdag Ferenc szerk. 

i.m. vonatkozó fejezeteit. 
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A társadalmi szektor 

Miután e terület már több helyen (lásd fent) érintőlegesen bemutatásra került, a továbbiakban 

a gyakorlati példák illusztrálják a témával összefüggő jellemzőket. A korábban jellemzett 

identitáskérdésen túl, a migráció (többféle biztonsági kockázat, fenyegetés jeleníthető meg e 

területen) jelenségét emelném ki.  

A 21. század egyik legnagyobb biztonsági kihívása éppen a nyugati típusú társadalmakban 

fellelhető probléma, a migráció
31

, s velejárói, azaz pl a bevándorlók hiányzó integrációja, az 

úgynevezett „párhuzamos társadalmak”
32

 kialakulása okoz sok gondot. Ennek a problémának 

mind nemzetközi szinten (pl. arab vagy zsidó nézőpontból a palesztinai helyzet), mind hazai 

szinten (pl. nagyvárosokban a roma kisebbség szegregációja, pl. hajdúböszörményben) már 

jókora irodalma van, ami igazolja a vele való foglalkozás szükségességét.  

 

A migráció összetett jelenség, melynek van előnye és velejárói is. Ez utóbbi a köz- és nemzeti 

biztonsági kockázatot is magában rejt. A példa okáért Magyarországon „az illegális 

migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma 2010. évhez képest 2011-ben közel 

15 %-kal megnövekedett, ennek következtében a rendőrségi őrzött szálláson elhelyezettek 

száma a hatodával nőtt. A nagy migrációs nyomás miatt különösen a magyar-szerb határt 

kellett megerősíteni.”
33

 

A társadalmi kérdések között foglal helyet még a haramia-államok és a bukott-államok 

helyzete, a szervezett bűnözés és a terrorizmus problémája, a járványok kialakulás, terjedés 

téma is.  Ezek külön nem, de érintettségük okán még hivatkozási alapot képeznek a későbbiek 

során. Ennek oka, hogy az e területekről származó fenyegetettség érzékelése szubjektív, 

olykor pánik-keltőhatású, amiben nagy szerepet kap a média is. Természetesen a probléma 

kezelése (megelőzés vagy utókezelés), elhárítása a Nemzeti Biztonsági Stratégiára
34

 épül. 

                                                 
31

 A „migráció” szó alatt a következőt értem: „A társadalomtudományok, a népmozgalommal kapcsolatos 

elemzések, a vándorlás vagy az ezzel azonos értékű migráció fogalmát a lakosság országon belüli 

helyváltoztatásának, vagy a lakosság egyik országból a másikba történő vándorlásának, áttelepülésének, azaz a 

népesség térbeli mozgásának leírására használt fogalom. Megkülönböztetünk belső, illetve külső – nemzetközi – 

migrációt. Legális és illegális formát.” Forrás: Dr. Lukács Éva – Dr. Király Miklós (szerkesztette): Migráció és 

Európai Unió, Szociális- és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2001, 27. oldal  
32

 Példák a nemzetközi szintre, Nyugat-Európában: http://korkep.sk/cikkek/kulugyek/2013/05/30/a-parhuzamos-

tarsadalmak-utkozese-zavargasok-nyugat-europaban A letöltés ideje: 2013. augusztus 2. 

 
33

 A forrás helye: Hajdu Sándor: Az uniós polgári válságkezelés – az EULEX misszió, diplomamunka, NKE, 

Budapest, 2012, 65. oldal (témavezetőként koordináltam  a munkát, a hallgató maga az EULEX-misszió tagja 

volt). 
34

 A teljes dokumentum elérhető: http://www.kormany.hu/download/f/49/70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf 

A letöltés ideje: 2013. augusztus 2. 

http://korkep.sk/cikkek/kulugyek/2013/05/30/a-parhuzamos-tarsadalmak-utkozese-zavargasok-nyugat-europaban
http://korkep.sk/cikkek/kulugyek/2013/05/30/a-parhuzamos-tarsadalmak-utkozese-zavargasok-nyugat-europaban
http://www.kormany.hu/download/f/49/70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf
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Magyarország esetében az 1989-es esztendő vízválasztó, ui. hazánk kibocsátó országból a 

migránsok célországává vált.
35

  

 

A környezeti szektor 

A szektor alapvetően a környezeti gondok miatt jelenthet biztonsági kihívást, ui. a természetes 

környezetben bekövetkezett változások közvetlenül érintik az emberek, a társadalom 

életkörülményeit. A környezetben történt károsítások eredményes kezelését gyakran 

akadályozza, megakadályozza az, hogy a javító intézkedések érezhető hatása sokszor csak 

hosszú távon jelenik meg. Gond továbbá, hogy az okozó nem biztos, hogy azonos a 

kárvallottal. Ráadásul a napi politikai gyakorlat sem számol mindig adott intézkedés 

környezetszennyező hosszú távú hatásaival. Egy azonban biztos, ma a kérdés kezelése nem 

csak a környezetvédelemben merül ki, hanem nemzetközi, európai uniós és hazai szinten is a 

fenntarthatóság lett az elsődleges cél. 

Sokféle környezeti ártalommal, szennyezéssel találkozhatunk, de a 21. században 

biztonságpolitikai megfontolásból a föld (értem ez alatt termőtalaj) víz, az energetika területe 

a velük való foglalkozás mindenképpen prioritást élvez.  

… csak ízelítőül. Elsőként rögtön kiemelendő, hogy számos ország gazdasági boldogulását 

akadályozza a földkérdés problémája: a talaj erodálódása, az öntözött földek szikesedése, a 

mezők túllegeltetése, az erdők kiirtása, a városok, ipartelepek terjeszkedése. Az ENSZ 

Környezetvédelmi Programjának számításai szerint a kilencvenes években a termőterületek 

(öntözetlen területek) 70 %-a sivatagosodott el.
36

  

Hasonló gondot okoz az ivóvíz kérdése is, amelyből egyre kevesebb van, s ha van, akkor azt 

is veszélyezteti az elszennyeződés. Az egy főre jutó évi 1000-2000 köbméter vízellátású 

országokat általában vízszegénynek, az 1000 köbméternél kevesebbel rendelkezőt pedig 

vízhiányosnak nevezik. (A kilencvenes évek elejére 26 ország, kb. 230 millió lakossal az 

utóbb említett kategóriába tartozott.
37

 ) 

Magyarország vízbázisa
38

 jónak tekinthető, hazánkban csak a felszín alatti vízkészletek 

utánpótlása évente kétmilliárd köbméter. Ennyiből az egész Balaton medrét fel lehetne tölteni. 

                                                 
35

 További információkért lásd Hárs Ágnes (pl. Népességmozgások Magyarországon, a XXI. század küszöbén) 

Feischmidt Margit (pl. Multikulturalizmus: kultúra, identitás és a politika új diskurzusa), Szabó A. Ferenc (pl. A 

migráció biztonságpolitikai jelentősége az EU bővítése tükrében) írásait. 
36

 További adatok: Michael Renner: Nemzetbiztonság – humánbiztonság,  Föld Napja Alapítvány, Budapest, 

1997 (A világ helyzete sorozatban a washingtoni Worldwatch Institute kutatócsoportja minden évben kiad egy 

jelentést tartalmazó kiadványt a Föld környezeti helyzetéről 
37

 Uo. 133. oldal 
38

 További adatok, részletek: http://www.piacesprofit.hu/klimablog/viz-vilagnapja-ne-pazaroljuk-a-21-szazad-

olajat/ FONTOS: Az ENSZ a 2013-as évet a vízügyi együttműködés nemzetközi évének nyilvánította. 

http://www.piacesprofit.hu/klimablog/viz-vilagnapja-ne-pazaroljuk-a-21-szazad-olajat/
http://www.piacesprofit.hu/klimablog/viz-vilagnapja-ne-pazaroljuk-a-21-szazad-olajat/
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Ez nem csak, hogy bőségesen elegendő az ország lakosságának, de még „fölösleg” is 

képződik. Szűklátókörűség lenne azonban arra számítanunk, hogy ez mindig így is marad. A 

2011-12-es aszályos időszak ugyanis megmutatta, hogy a hazai vízbázist a folyókon, a Dunán 

és a Tiszán érkező vízmennyiség nem képes önmagában fenntartani, nem is beszélve a 

mezőgazdaságról. A vízfogyasztásunkra vonatkozóan beszédes az alábbi (1. számú) ábra: 

 

 

 

1. ábra 

Forrás: http://www.piacesprofit.hu/klimablog/viz-vilagnapja-ne-pazaroljuk-a-21-szazad-

olajat/ A letöltés ideje 2013. augusztus 5. 

 

 

Másodsorban, mind a vízforrások, mind a talaj folyamatos romlását csak fokozzák az 

éghajlati változások. Nem kívánom az üvegházhatást, a légkör egyensúlyának felbomlását 

részletesen vázolni, csupán a következményeket szedem sorba. A következmények számosak 

lehetnek: növekszik a szárazságtól sújtott terület, e miatt csökken a termés, nő az 

élelmiszerhiány, a falvakban élők beáramlanak az egyébként is zsúfolt (nagy)városokba, ahol 

a munkahelyért való küzdelem felszínre hoz bizonyos  ellenszenvet a befogadó közösség 

                                                                                                                                                         
Magyarország idén októberében az ENSZ tagállamainak, intézményeinek és valamennyi érintett gazdasági és 

társadalmi szereplő részvételével szervez nemzetközi víz konferenciát A letöltés ideje: 2013. augusztus 5. 
 

  

http://www.piacesprofit.hu/klimablog/meg_nem_szarad_ki_a_balaton_de_a_helyzet_aggaszto/
http://www.piacesprofit.hu/klimablog/viz-vilagnapja-ne-pazaroljuk-a-21-szazad-olajat/
http://www.piacesprofit.hu/klimablog/viz-vilagnapja-ne-pazaroljuk-a-21-szazad-olajat/
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részéről. Az így kialakult helyzetben, a lakosság egyre növekvő számban lesz munkanélküli. 

1995-ben, Koppenhágában a Szociális Világcsúcs
39

 résztvevői
40

 elismerték, hogy a 

szegénység, a munkanélküliség, a társadalmi szétesés nagy befolyással van a biztonság 

kérdésére…ez mai napig tartó folyamat, s a jelenlegi adatok
41

 alapján a döntéshozók nehéz 

feladat előtt állnak. (A konferencia egyébként mérföldkő ebben a vonatkozásban és a témában 

további összejövetelekre inspirált az elmúlt évek során.) 

A harmadik terület, amit említettem az energiabiztonság területe, amely nem csak az államok 

közötti térben jelentős, hanem az átlagember életére igencsak nagymértékben közvetlenül is 

kihat, hiszen minden háztartást érint pl. a gázáremelkedés, illetve minden autótulajdonosnak 

fontos a benzinárak alakulása.  

 

Összefoglalva az öt szektorális vizsgálati módszert elmondható, hogy bármelyik területen 

lehet olyan fenyegetés, ami az egzisztenciális létet veszélyezteti.  

Tehát a lakosság a biztonságpolitikai koncepciók és a gyakorlatban történt intézkedések 

legfőbb célcsoportja. Itt van óriási felelőssége a politikai döntéshozónak, hogy a szakemberek 

által a biztonságról folytatott párbeszéd új eredményeit, kidolgozott koncepcióit, struktúráit 

ismerje, s használja.  

Így talán megakadályozhatóvá válik „a reál- és aktuálpolitikai megközelítésben a rövidlátás, s 

csökkenthető az új biztonsági dilemmák kialakulása”,
42

 hiszen szerepet játszhatott 

kialakulásában éppen a téves percepció, azaz a szubjektív biztonság elszakadása az objektív 

biztonságtól jelenség. 

Különösen igaz ennek tükrében, ha a társadalmi konfliktus, illetve magának a konfliktus 

természetrajzát vizsgáljuk. Hogyan bontakozik ki a konfliktus? A konfliktusok leírásához jó 

módszertani segítségnek bizonyul, a rendszer felépítésének megértését szolgáló szakaszolás. 

                                                 
39

World Summit for Social Development Copenhagen, 1995 – A fenntartható fejlődés honlapja: 

http://www.ff3.hu/enszszerv.php  (A letöltés ideje: 2008. május 7.) Frissítve: 

http://www.un.org/esa/socdev/wssd/text-version/ A letöltés ideje: 2013. augusztus 5. 
40

 117 ország állam- és kormányfői, kiegészítve 69 ország minisztereivel elfogadta a Koppenhágai nyilatkozatot 

a társadalmi fejlődésről és a cselekvési programról. Igaz, ezek általános irányelvekre épülnek, csak keretek, de 

ehhez sok és sokféle program, projekt csatlakozik, tehát az érintett kormányok döntésén múlik ezek tartalommal 

való megtöltése. Alapvető tények az ENSZ-ről, Magyar ENSZ Társaság, Budapest, 2013, 200. oldal 
41

 Alapvető tények … i.m. 287-288. oldal „Több mint 175 millió ember – beleértve a migráns munkavállalótól, a 

menekülteket, a menedékkérőket, az állandó bevándorlókat és másokat – olyan országban él és dolgozik, 

amely különbözik szülőhelyétől, és ELTÉR AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGA… 2010-ben a Globális Migrációs 

Csoport (12 ENSZ intézmény, a Világbank, és a Nemzetközi Migrációs Szervezet) mélységes aggodalmát 

fejezte ki  a nemzetközi migránsok emberi jogai miatt rendhagyó helyzetekben és felszólított minden államot 

biztosítsák azokat… mozdítsák elő megvalósításukat a migrációs folyamat valamennyi szakaszában.” A feladat 

adott, a kérdés, hogy hogyan tudnak a nemzeti kormányok eleget tenni, ahol társadalmi feszültség, 

idegenellenesség alakult ki pl. a menekültek miatt? 
42

 Gazdag Ferenc szerk. i.m. 25. oldal 

http://www.ff3.hu/enszszerv.php
http://www.un.org/esa/socdev/wssd/text-version/
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Mindehhez el kell fogadnunk a konfliktus folyamatjellegét, s így a szakaszok az alábbi 

szakaszokra bonthatók: 

- kezdeti
43

 (információigény jellemzi; alapvető kérdések: kik a résztvevők, mik  

a céljaik, milyen alapvető érdekeik vannak, okok, amelyek a válsághoz 

vezettek), 

- kibontakozási (nő a bizonytalanság, túlérzékenység, fogy az idő, gyors döntési 

igény), 

- tetőponti (nyílt konfrontáció), 

- és befejező szakasz (megegyezésre törekvés… megegyezés – hosszabb 

folyamat is lehet).
44

 

 

Mindezek után érdemes áttekinteni az eddig oly sokszor használt és nagyon változatos 

fogalmi hátteret, amely segítségével magabiztosan körülhatárolható a biztonságot, illetve a 

társadalmi biztonságot veszélyeztető tényezőket fokozatosságuk, illetve intenzitásuk alapján. 

Eszerint beszélhetünk kihívásról, kockázatról, fenyegetésekről, válságokról, konfliktusokról, s 

esetünkben ugyan nem fordul elő, de háborúról (fegyveres összecsapásról). A felsorolás 

jelzésértékű, utal a történés intenzitására. Hangsúlyozandó, hogy elméletileg jól elkülöníthető 

fogalmakról beszélünk, a valóságban azonban olykor egymást átfedő történéseket 

tapasztalhatunk. Tény, hogy intenzitásuk növekedésével, az egymásra épülő fogalmak jelzik a 

feszültség szintjének növekedését, amelyek külső körülmények változására érzékenyen 

reagálnak, tehát viszonylag képlékenyek. A szakma véleménye szerint
45

 ezek a különböző 

stációk sok esetben csak utólag, a helyzet stabilizációja után, visszamenőleg végezhető el.  

 

Kihívás 

A kihívás olyan helyzetek és állapotok összessége, amely a legalacsonyabb szinten 

befolyásolják a biztonság alap állapotát. Ezek közül témánk szempontjából releváns néhány 

példa: demográfiai robbanás, energiahordozók, víz, élelem, természeti erőforrások 

szűkössége, egyenlőtlen eloszlása, s nem utolsó sorban a környezeti problémák káros hatásai. 

Az államok kölcsönös függősége szinte általános globalizált világunkban, ez érzékennyé és 

                                                 
43

 Matus János: Válságkezelés és a konfliktusok megelőzése, Új Honvédségi Szemle, 1995/10. 46-57. oldal 
44

 E a tipológia valójában az államok közötti konfliktusokat írja le, de úgy, hogy magát a konfliktust létrehozó 

folyamatot is elemzi. Véleményem szerint adaptálható maga a felosztás, az egyes szakaszokat jellemző 

szempontok, bármilyen (társadalmi) konfliktusnál módszertani segítséget jelenthet e metodika. Az eredeti írás, 

ami feltárja részleteiben a konfliktust, válságokat, illetve azok kezelését Resperger István: A „diadal” és egyéb 

módszerek alkalmazása a nemzeti válságkezelési feladatok megoldásánál, című tanulmánya, elérhető: 

Hadtudományi Szemle, 2012., V. évfolyam, 1. szám, 141-165. oldal 
45

 Lásd Gazdag Ferenc szerk. i. m. 103. oldal 
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sebezhetővé teszi őket, ami kihat a már korábban bemutatott biztonsági szektorokra, át- meg 

átszőve a társadalom összes tevékenységét. 

Kockázat 

A kockázatok olyan tényezők, amelyek egy adott közösséget érő, negatív hatású, 

megnevezhető a várható esemény kimenetele. Pl. egy ország társadalmának kockázat az 

ellenőrizhetetlen és illegális migráció, ezzel összefüggésben humanitárius, egészségügyi, a 

közbiztonságot veszélyeztető bűnügyi események, továbbá a vallási fanatikusok, szélsőséges 

nacionalizmusból eredő kockázatok, és a fegyverkereskedelem. Tehát lehetséges a veszély, s 

adott esetben annak magasabb a megnyilvánulási szintje, mint a kihívásé. 

Fenyegetés 

A lehetséges veszély megnyilvánulásának a legmagasabb szintje, s ennek eredete, célja és 

intenzitása is ismert. Pl. szervezett bűnözéssel, terrorizmussal összefüggő esetek, 

cselekmények, vagy idetartozik az erőszakos radikalizmus is. Mindez akkor válik tényleges 

fenyegetéssé, amikor az államhatalom erőforrásait maga mögött tudja, s ehhez valóban 

megvannak az agresszív szándékok. Esetünkben ez nem releváns fogalom, inkább az államok 

közötti konfrontációs kérdésekben jelenik meg, azaz fegyveres konfliktusok, háborúk 

alakulhatnak ki, s ezeknek a hatásai biztonságot veszélyeztető, mert végső esetben az állam 

fennmaradását is veszélyeztethetik.
46

  

Válság 

Válsághelyzetben a felgyülemlett feszültség olyan eszközökkel jön létre, ami ugyan még a 

háború szintje alatt marad, de az erőszak alkalmazásának lehetősége markánsan megnő. 

Ennek a fogalomnak a használata megint csak inkább az államok közötti együtt nem 

működésre jellemző.  

A tartós, mély válság okai:  

- a szereplők között feloldhatatlan ellentmondás áll fenn 

- e vita egzisztenciális, vagy annak tekinthető érdekeket érint 

- a válság kezelésére, megelőzésére irányuló erőfeszítések sikertelenek voltak 

- a felek között fennáll a háború lehetősége.
47

 

 

Konfliktus 

Többféle megfogalmazása közül számunkra munkadefinícióként a legígéretesebb: a 

konfliktus akaratérvényesítés erőszakos eszközökkel. Igaz, az erőszakos érdekérvényesítés 

                                                 
46

 Bővebb leírás gazdag Ferenc szerk. i.m. 104. oldal 
47

 Gazdag Ferenc szerk. i.m. 106. oldal 
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megítélése nem egységes a szakirodalomban, ezért inkább konfliktus típusokat 

különböztetnek meg. Pl. Zbiegniew Brzezinski által preferált „alacsony, közepes és magas” 

intenzitású konfliktusokat különböztet meg a szakma, pontosabban az erőszakot is felhasználó 

konfliktusokban (ez már a biztonság katonai szektora).
48

 Igaz, ennek a terminológiai 

finomításnak a tényleges konfliktusok területén van jelentősége, de adott esetben egy-egy 

társadalmi feszültség magában hordozhatja a tényleges összecsapást, s mint ilyen általában 

alacsony intenzitású konfliktus jelenik meg. Az alábbi ábra reálisan mutatja ennek a 

veszélynek a létezését, ami a társadalmi konfliktusok növekvő számát is igazolja (2. ábra). 

A konfliktusok regionális megoszlása és intenzitása 2012-ben
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2. ábra 

Forrás: a szerző szerkesztése
49

 

 

A konfliktusok intenzitását és trendjeit ma már számos kutatóintézetben vizsgálják, elemzik, 

számos szempont szerint. A fenti fogalmak szemléltetésére kiváló példa a heidelbergi 

nemzetközi konfliktusokat kutatóintézet által készített tanulmányban szereplő összehasonlító 

ábrák gyűjteménye (Conflict Barometer – 2012), amely pl. az államokon belüli és kívüli 

                                                 
48

 Gazdag Ferenc: A biztonságpolitikai kihívások természetéről című tanulmány 13. oldal, elérhető: 

http://www.grotius.hu/doc/pub/CEKOFW/2012_35_gazdag_a_biztonsagpolitikai_kihivasok_termeszeterol.pdf 

A letöltés ideje: 2013. augusztus 6. 
49

 http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2012.pdf  Az adatok származási helye. A 

letöltés ideje: 2013. augusztus 3. 

 

 

http://www.grotius.hu/doc/pub/CEKOFW/2012_35_gazdag_a_biztonsagpolitikai_kihivasok_termeszeterol.pdf
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2012.pdf
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konfliktusok intenzitást is bemutatja. Az ábra alátámasztja az a tényt, hogy a konfliktusok 

szinte minden típusa fellelhető az államokon belül. 

Hazánkat is érintő hatások miatt pl. kiemelendő, hogy Európában a gazdasági-pénzügyi 

válság (erre már utaltam a társadalmi biztonság szektor bemutatásánál is) okoz az állami 

működést fenyegető konfliktusokat. „Több országban, például Görögországban és 

Romániában erőszakos összecsapásokhoz is vezetett a pénzügyi válság nyomán kialakult 

lappangó (társadalmi) feszültség kirobbanása.”
50

 

A konfliktusok számának növekedése, különös tekintettel az államokon belül, 

figyelemfelkeltő, s cselekvésre ösztönző (3. ábra). 

 

Államon belüli és államok közötti konfliktusok 2012-ben, intenzitás szerint
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3. ábra 

Forrás: a szerző szerkesztése
51

 

 

 

Régi-új kihívások a társadalmi biztonság területén 

Az eddig leírtakban igazoltnak tekinthető a biztonság szektorális elmélet területeinek külön 

vizsgálandó, de szorosan, egymás nélkül nem létező bizonyossága. A társadalmi biztonság a 

biztonsági tanulmányok viszonylag új, de intenzíven fejlődő területe, mert ha csak a 21. 

                                                 
50

 MTI Nem lett békésebb a világ című cikk. http://www.origo.hu/nagyvilag/20130221-2012-kevesebb-haborut-

hozott-tobb-konfliktus-viszont-durvult.html A letöltés ideje: 2013. augusztus 1. 
51

 http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2012.pdf  Az adatok származási helye. A 

letöltés ideje: 2013. augusztus 3. 

 

 

http://www.origo.hu/nagyvilag/20130221-2012-kevesebb-haborut-hozott-tobb-konfliktus-viszont-durvult.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20130221-2012-kevesebb-haborut-hozott-tobb-konfliktus-viszont-durvult.html
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2012.pdf
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század első évtizedének konfliktusait vizsgáljuk, akkor jól láthatjuk, hogy nagy többségük az 

államokon belül zajlottak, így kerültek fokozatosan központi helyre a társadalom és az 

egyének biztonsági igényei. Jól vagy tévesen, de erősödött a percepción alapuló szubjektív 

biztonság.  

A társadalmi biztonság területén jelentkező kihívások közös jellemzője, hogy azokat maga a 

társadalom mozgása, vagy valamilyen természeti katasztrófa hozza felszínre, de mind 

ezeknek a következménye a társadalom egészénél jelentkeznek. Ezen a területen is, mint az 

összes többi biztonsági szektorban mérhető változások történtek.  

Az egyik új kihívás a nagyvárosi erőszak probléma.
52

 Ez a fogalom sokféle cselekményt 

foglal magába a szimpla vandalizmustól a lázongáson át, az „érzékeny kerületeken” és a 

„jognélküli zónákon át” a városi gerilla hadviselésig. A nagyvárosok létszáma folyamatosan 

nő demográfiai és migrációs okokból, így szinte mindegyikben vannak speciális részek 

(gettók), amelyekben különböző okokból kifolyólag csoportosultak emberek (pl. szegénység, 

etnikai összetétel, „bandázás” miatt).  

A speciális területeken az élet természetes velejárója a mindennapos erőszak, ami miatt a 

terület megközelítése csak reggel nyolc óra után biztonságos, áru- és személyszállítást is 

ekkor, s nem szívesen vállalnak a fuvarozó cégek és a taxisok. Gyakran jelentéktelen 

konfliktusokból, vagy rutinszerű hatósági vizsgálatokból alakulhatnak ki gyorsan terjedő, 

agresszívvá fajuló, gyújtogatással, rongálással járó súlyos konfliktusok. Különböző 

nemzetközi példák igazolják, hogy ezeket az eseményeket nem lehet a korábbi sablonokkal 

megoldani, hiszen már nem első generációs bevándorlókról van szó.  

Látjuk, hogy nem ismeretlen kihívások ezek, de mégis van valami minőségi változás a 

megjelenés formában. Az új társadalmi konfliktusok típusaira, új típusú reformokkal kell 

válaszolni, mert az így kialakult helyzet felerősítheti a túlzó, vagy téves percepcionálást, azaz 

a valóságtól elszakadó fenyegetettség téves érzékelését. S talán már nem is alaptalanul? 

 

A társadalmi biztonság további kihívásai formái között mindenképpen meg kell említeni a 

technológiai kockázatokat és főleg azok társadalmi hatásait. Így pl. az ipari, nukleáris 

katasztrófák, veszélyes anyagok szállítása közúton, vasúton, erőmű meghibásodása, gátak 

átszakadás, erdőtüzek, vizek szennyeződése, mérgező anyagok kiszabadulása, veszélyes 

anyagok égése …  
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 Gazdag Ferenc szerk. i.m. 133-134. oldal 
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További kockázat a közegészségügyi: járványok, AIDS, madárinfluenza, állatokat érintő 

járványok…
53

 Illetve a természeti csapások közvetett és közvetlen következményei: 

földrengés, viharok-ciklonok, hőség, szökőár, sár lavina, rendkívüli havazás, metángáz 

robbanás… 

Nem elhanyagolható biztonságot fenyegető kihívást jelent az állami intézmények működése, 

értem ez alatt a jó működést, a jogbiztonságot, a kiszámíthatóságot. 

Az állam feladata alapvetően a megtermelt javak újraelosztása révén, hogy igazságos 

viszonyokat hozzon létre, s közszolgáltatáson keresztül biztosítsa a társadalma számára a 

békés élethez szükséges feltételeket: egyebek mellett a védelem, az oktatás, az egészségügyi 

ellátás, a közbiztonság területén. Mivel minden országban a jövedelmek nagy szóródást 

mutatnak, Magyarországon is, s emiatt a rájuk épülő fogyasztás szintén hasonlóan alakul, így 

ez feszültség forrása lehet, amely szélsőséges esetben nyílt konfliktussá alakulhat.  

 

S végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, a társadalom belső törésvonalai mentén kialakuló 

etnikai, vallási vagy más egyéb jellegű konfliktus nemcsak az adott országban, hanem éppen 

jellegétől függően a szomszédságban, sőt szélsőséges esetekben az egész régióban negatív 

hatással lehet az ország belső biztonságára. Megint csak a nemzetközi példákra utalnék, 

amikor egy polgárháborús helyzet, vagy etnikai üldözés, vagy népirtás következtében 

kialakult helyzet láncreakciót indíthat el. Pl. a ruandai népirtás krízishelyzetet okozott 

Burundiban és Kongóban, vagy a még mindig tartó „arab tavasz” folyamat, amelynek 

ráadásul még messzemenőbb hatásai vannak, Európára, az Európai Unióra, a tagállamok 

társadalmára éppen, ami egyben írásomban a vizsgálat tárgya is. Ráadásul a társadalmi 

konfliktusok kiéleződésének esélye a meggyengült és működésében zavaros államokban jóval 

nagyobb, mint a demokratikus országokban, ami szinte megoldhatatlan feladat elé állítja a 

nemzetközi közösséget. Arról már nem is beszélve, hogy a problémák nemcsak „helyszíni” 

kezelése lehetetlen, hanem a válság sújtotta területről biztonsági okok miatt menekülők 

maguk is biztonsági kockázatként jelenhetnek meg egy másik helyen, főképp, ha illegális úton 

jutnak oda. 

 

 

                                                 
53

A svédországi központú (Stockholm) Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ feladata, hogy 

többek között az EU országai között az összehangolt tájékoztatás és az új típusú betegségek előrejelzését 

megvalósítsa. (European Centre for Disease Prevention  and Control) 

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx A letöltés ideje: 2013. augusztus 2. 

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
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Magyar biztonságpercepciók a nagyvárosok közbiztonsági és szubjektív biztonságának 

tükrében 

 

A cím láttán rögtön felvetődik a kérdés, hogy valójában mi is befolyásolja a lakosság 

biztonságérzetét? Valós, tehát tapasztalt, vélt, vagy hallomás alapján „szült” ismeretek 

mozgatják-e az emberek fantáziáját? Vagy csupán emberi tulajdonság, hogy mindig kell 

valami, ami elfedi, eltereli a valóság olykor szürke problémáiról a figyelmet? Ezt mindenki 

másképpen éli meg, de egy biztos, majdnem mindenkinek van véleménye, elképzelése, s ami 

az egyéni ember szintjén érzékelve lehet maga a pokol, a realitásokat vizsgálva azonban 

messze jár a valóságtól. Ezt elkerülendő, az objektív ítélethez feltétlenül segítséget adó 

módszer alkalmazása, azaz a számok, adatok tükrében való vizsgálat. S még akkor sem biztos, 

hogy nem Henry Kissingernek van igaza (lásd mottó 1. oldal). 

 

A bekezdés elején feltett kérdésre válaszként még a médiabefolyásoló szerepét is meg lehet 

említeni. Egyetértek Tálas Péterrel, aki pont a nemzetközi pénzügyi válsággal kapcsolatos 

média-feladatra hívja fel a figyelmet, azaz arra a közismert tényre, hogy a válsághelyzetekben 

a kommunikáció fő feladata éppen „az objektív és szubjektív valóság közötti úgynevezett 

kritikus tér kitöltése és szűkítése, hogy a közönség által észlelt látszat egyre közelebb kerüljön 

a valóságos helyzethez. Ellenkező esetben ugyanis a kritikus teret szélesítő kommunikáció 

könnyen olyan pánikállapotot idézhet elő, ahol a váratlan hatásoktól és eseményektől hirtelen 

támadó félelem társadalmi méretű működésképtelenséget, bénultságot idézhet elő, tovább 

mélyítve ezzel a válságot. 
54

   

 

A magyar viszonyokat vizsgáló nemzetközi és hazai felmérések igazolják, hogy a magyar 

társadalom az európai – ezen belül a saját régióbeli – társadalmakhoz képest jelentősen 

bevándorló-ellenes. (A félreérthetőség elkerülése érdekében erre a problémára az 

idegenellenesség, idegengyűlölet szinonimák keverednek a munkában, a szerző követi a 

szakmai felmérésekben talált terminológiát.) 

 

A European Social Survey (ESS)
55

 2006-os felmérése szerint a magyar lakosság nagy 

hányada gondolja úgy, hogy a bevándorlók rossz hatással vannak a gazdaságra, és hazánk 

                                                 
54

 Tálas Péter: Széljegyzet a biztonság szubjektív percepciójának a veszélyeiről II. In.: Nemzet és Biztonság, 

2009. június, 37. oldal 
55

 Az ESS (Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata) egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amelynek 

célja az európai társadalmak monitoring kutatása szociológiai és politikatudományi szempontok szerint. 
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rosszabb hely lett annak következtében, hogy az elmúlt években más országokból származó 

emberek nálunk telepedtek le. Az európai középmezőnyben végeztünk viszont annak 

megítélésében, hogy a bevándorlók gazdagítják-e országunk kulturális életét. Az ESS 

felmérése szerint a vizsgált 24 európai ország rangsorában Magyarország ezzel együtt is a 

második legelőítéletesebb közvéleménnyel jellemezhető országnak mutatkozott (Oroszország 

után, és Ciprussal holtversenyben).
56

 Tálas Péter szerint a cikk írásának idején a hazai 

közvélemény kutatások is hasonló eredményeket mutattak.  

Sajnos, az azóta eltelt időben a kép nem sokat változott. Ezt támasztja alá, hogy a Tárki a 

kilencvenes évek eleje óta évi rendszerességgel vizsgálja a magyar társadalom külföldiekkel, 

ezen belül a menedékkérőkkel kapcsolatos attitűdjét. Az idegenellenesség vizsgálatában 

összegyűjtött adatsor 2012-es alakulása azt mutatja, hogy 2011-hez, illetve az elmúlt évekhez 

képest nőtt, a nyíltan idegenellenesek aránya és ezzel párhuzamosan csökkent azoké, akik 

mérlegelnék, milyen nemzetiségű menedékkérőt kellene beengedni az országba. 

 

A TÁRKI véleménye szerint: „2012 márciusában a felnőtt lakosság 40 százaléka választotta 

azt az „idegenellenesnek tekinthető állítást”, hogy az országba menedékkérő „be ne tehesse a 

lábát”, az elmúlt öt évben tapasztalt 29-32 százalék közötti aránnyal szemben. A Tárki szerint 

2012-ben a megkérdezettek 11 százaléka tekinthető idegenbarátnak: „akik szerint minden 

menedékkérőt be kell fogadni”. A megkérdezettek 49 százaléka mérlegelné a menedék 

nyújtásának, illetve megtagadásának kérdését. E csoport aránya az utóbbi öt évben 60 

százalék körül mozgott.”
57

 (3. ábra) 

 

                                                                                                                                                         
Magyarországon a vizsgálat terepmunkáját 2002-ben és 2004-ben a TÁRKI végezte a Magyar Tudományos 

Akadémia Szociológiai Intézetével együttműködve. ESS adatfelvételek kétévente vannak. 
56

 Tálas Péter: Széljegyzet a biztonság szubjektív percepciójának a veszélyeiről II. In.: Nemzet és Biztonság, 

2009. június, 34. oldal  
57

 http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120516_idegenellenesseg.html Sik Endre: Nem mérlegelünk - 

nem kellenek az idegenek című írás. A letöltés ideje: 2013. augusztus 3. 

http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120516_idegenellenesseg.html
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3. ábra 

A forrás: http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120516_idegenellenesseg.html 

A letöltés ideje: 2013. augusztus 3. 

 

Vajon mi a motiváló tényező az idegenek gyűlöletének ilyen fokú emelkedésében? A 

nemzetközi és hazai kutatások is azt mutatják, hogy a konkrét, adott esetben „rossz” 

tapasztalatnál, ellenszenvnél (talán) jóval erősebb tényező az ismeretlentől való félelem, mi 

több, az idegenkedés
58

 (kiváló magyar példa erre, hogy a megkérdezettek többsége még a nem 

létező pirézeket sem kívánja befogadni) 

Tálas Péter is hasonló magyarázatot ad, azaz „a magyar lakosság idegenekkel szembeni 

„virtuális” és szimbolikus előítéletessége – a magyar migrációtörténet negatív tapasztalatai 

mellett tehát – alighanem döntően a migrációval és a bevándorlókkal kapcsolatos társadalmi 

és politikai diskurzusok eredményeként formálódott és formálódik ma is”. Továbbá a 

tanulmány szerint (amely felhasználja a Political Capital kutatási eredményeit is), a hazai 

politikai szereplők gyakran rájátszottak a migrációval kapcsolatos társadalmi félelmekre. 

2002-ben az ellenzéki MSZP 23 millió román munkavállaló érkezesét vizionálta, 2004-ben 

                                                 
58

 A probléma valós, nehéz változtatni rajta. A nemzetközi kapcsolatok elemélete már foglalkozik e témával, mert a 

döntések, illetve a nemzetközi rendszer nem ismerete, vagy a szubjektív elemek felerősödése komoly problémákat 

idézhet elő. A kísérleti pszichológia eredményei és a történelmi tapasztalatok egyaránt bizonyítják, hogy a 

legbonyolultabb és legnehezebb mentális folyamatok egyike a már korábban befogadott információk halmazának 

átrendezése, a tudás elemeinek újraértékelése és a rájuk alapozott doktrínák és elvek módosítása. 

Robert Jervis (a téma szakértője) elemzése kimutatta, hogy különösen nehéz megváltoztatni a tudattartalmak 

központi, az egyén számára érzelmileg is megerősített elemeit, míg a perifériális tudati elemek könnyebben 

változtathatók. Felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy az ellenségképek általában centrális helyet foglalnak el, 

ezért megváltoztatásuk különösen nehéz. A nehézséget fokozza a megismerésnek az a lélektani sajátossága, 

amely hajlamossá teszi az egyént mások ellenségességének, ellenséges szándékainak eltúlzására. A 

részletekért lásd Matus János: A jövő árnyéka i.m. 32-38. oldal 

http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120516_idegenellenesseg.html
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pedig – immár kormánypártként – szintén a külföldi munkavállalókkal szemben kampányolt a 

kettős népszavazás kapcsán. A jobboldalon 2007-tõl vált folyamatossá az Európán kívüli – 

főként a kínai – bevándorlókkal való riogatás.
59

  

Mindezek jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar lakosság többsége mind a 

közbiztonsági, mind a munkaerő-piaci, mind a kulturális szempontokat tekintve előítéletes az 

országba érkező bevándorlóval szemben. Ez a kérdés tulajdonképpen szinte az összes kutató 

helyet foglalkoztatja, a már említett Political Capital 2009-ben is (ui. 2008-ban is volt egy 

hasonló című kutatásuk) készített egy tanulmányt, amelynek címe: Látlelet. Abban részletesen 

bemutatták, a bevándorlókkal szembeni ellenszenv-véleményeket. Ezek a közvélemény-

kutatások szerint a magyar közvéleményben rendkívül erősek, és a mérések (pl. a már említett 

Tárki, illetve a European Social Survey adatbázisai) ebben a vonatkozásban az utóbbi 

években további növekedést jeleznek. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy hazánkban a 

bevándorlók aránya a lakosságon belül töredéke a (kutatások szerint liberálisabbnak tűnő) 

nyugati országokénak, és a bevándorlók jelentős része (leginkább a kínaiak) többnyire be tud 

illeszkedni a társadalomba, és tartós keresetre tesz szert. Így a migráció miatti társadalmi 

feszültségek jelenleg elenyészőnek mondhatóak, ugyanakkor a bevándorlás elkövetkező 

évtizedekben várható növekedése, illetve az idegenellenességre is építő politikai retorika (pl. 

„Magyarország a magyaroké”) a konfliktusok erősödésének határozott veszélyét vetítik előre. 

(A homoszexuálisokkal – ez már egy másik tanulmány részét képező kutatási probléma, de az 

idegengyűlöletnél megjelenik – kapcsolatos előítéletekről pedig elmondható, hogy a téma 

tabusítása, az intolerancia utóbbi években tapasztalható általános erősödése, illetve a 

melegekkel kapcsolatban a szélsőjobb által folytatott kampány inkább a homofóbia 

erősödésének és agresszívabbá válásának irányába mutató tendenciákat erősítette.)
60

 

„Nem arról van szó, hogy a befogadó ország lakossága, így pl. a magyarok, gyűlölik az 

idegeneket, hanem azért idegenkednek tőlük, mert már hosszú évek óta azt érzik, hogy 

egzisztenciális helyzetük egyre ingatagabbá válik, anyagi biztonságuk megingott, 

munkahelyük bizonytalanná vált, és félelmeiket a bevándorlókra vetítik ki” – mondta Dr. 

Örkény Antal, az ELTE – a téma kutatásával régóta foglalkozó – professzora.
61
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 Tálas Péter: Tatárszentgyörgy után … széljegyzet a biztonság szubjektív percepciójának veszélyeiről Nemzet 

és Biztonság, 2009. február, 5- oldal 
60

 A Látlelet című 2009 kutatási összefoglaló teljes terjedelemben elérhető: http://www.politicalcapital.hu/wp-

content/uploads/latlelet_2009.pdf A letöltés ideje: 2013. augusztus 3. 
61

 „Nemzetközi migráció – nemzetközi kockázatok” tanulmánykötet, 2009. In.: Szeretik-e a rendőrök a 

külföldieket  avagy idegenellenesség kutatás a rendőrségnél, Budapest, 2010, a Belügyi Szemle pályázati anyaga 

4. oldal,  készítette: Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. alezredes 

http://www.politicalcapital.hu/wp-content/uploads/latlelet_2009.pdf
http://www.politicalcapital.hu/wp-content/uploads/latlelet_2009.pdf
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A jövő tendenciáit vizsgálva a migráció a biztonság már bemutatott minden szektorát érinti 

valamilyen mértékben, sőt az új típusú kihívások között is prioritást élvez. Ez pedig azt 

jelenti, hogy a napjainkban létező előítéletek fennmaradása, esetleg növekedése komoly 

biztonsági kockázatot jelent.  

S mi a megoldás? Azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú probléma, de már a rövid távú 

válaszokban sem lehet figyelmen kívül hagyni a megoldásra való törekvést. Folyamatos 

tájékoztatás és jól átgondolt párbeszéd a társadalommal, különösen az érintett csoportokkal, 

amelyek a felmérésekben az idegengyűlölet képviselői.  

 

Az idegenellenességről már készültek felmérések, választásom a témával sokat foglalkozó 

Tárkira esett. A 4. ábrán jól elkülönítésre került, hogy kik és milyen arányban képviselik az 

idegenekkel szembeni negatív álláspontjukat. Jól látható, hogy mely társadalmi csoportok 

körében magasabb az átlagosnál a nyíltan idegenellenesek aránya. Az átlagnál (40%) nagyobb 

idegenellenesség jellemzi a „kívülálló-kiszoruló” társadalmi csoportokat (nem szavaz, külföldi 

munkát tervez), illetve a „veszteseket” (alacsony iskolai végzettség, munkanélküliség, 

közüzemi díjhátraléka van, a lakástulajdon hiánya), továbbá a romákat (akik mindkét előző 

csoportba illenek), valamint a Jobbik szavazóit és a közép-dunántúliakat. 

 

 

4. ábra 

Forrás: http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120516_idegenellenesseg.html  

A letöltés ideje: 2013. augusztus 3. 

 

http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120516_idegenellenesseg.html
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A feladat világos és adott, mert ahogyan Albert Einstein fogalmaz: „Minden tudományunk a 

valóság mércéjével primitív és gyerekes, és mégis ez a legértékesebb dolog, amivel 

rendelkezünk”.
62

 S a valóság bizony alátámasztja a fenti adatokat, s következtetéseket. Erre és 

a félelmet generáló migránsokról alkotott kép megváltoztatására álljon itt egy napi szinten 

aktuális esettanulmány. 

Esettanulmány 

A kilencedik menekülttábor már átadásra került Vámosszabadiban (közel Győr városához, a 

szlovák határhoz). Előtte azonban az ott élők szinte egyöntetűen tiltakozásukat fejezeték ki 

elene, féltvén biztonságukat. Hogyan sikerült a civil kezdeményezés tiltakozását (konfliktus 

felé haladó állapotát) megállítani?  

A sajtó híreit felhasználva állítottam össze az alábbiakat: 

„Egy … megoldási javaslat született, ez a magyar–szlovák határon található Vámosszabadi 

község élesedő konfliktusára. Nemrég derült ki ugyanis, hogy az indulatosabb helyiek által 

„vörös kakasnak”, vagyis a tűz martalékának szánt épületben nyílt menekülttábort akar 

kialakítani a kormány. A Vámosszabadiakat nem tájékoztatták az elképzelésekről, 

hatástanulmány pedig bevallottan nem készült. Ezt Kovács Gyula, a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal megyei igazgatója is elismerte.”
63

  

A civilek által szervezett mozgalom, ami már útlezárásokkal is tiltakozott a hajdani határőrség 

épületében kialakítandó tábor ellen, hangsúlyosan, minden politikai erő támogatásától 

elzárkózott.  

Burucz István,
64

 a civilek vezetője elmondta, hogy „mivel a kormányzat ígérete szerint 

márciusban áttekintik a helyzetet, és akkor születik döntés a tábor fennmaradásáról vagy 

bezárásáról, azon dolgoznak, hogy "minél kisebb súrlódásokkal" tudják átélni ezt az 

időszakot.” Megjegyezte továbbá, hogy „a rendőrség közlése szerint hat hónap elteltével 

áttekintik a megerősített járőrözés tapasztalatait, de "akkor már csak egy hónapot kell kibírni, 

és jön a lakat". Megnyugtatónak nevezte, hogy az egykori határőrségi épületen csak kisebb 

felújításokat hajtottak végre, "tényleg csak a festés történt meg", ez pedig arra enged 

következtetni, hogy csak rövid ideig akarják menekülttábornak használni az épületet”.  

A Belügyminisztérium is ezt sugallta ígéretével sajtóközleményében, miszerint 

„vámosszabadi képviselői 2014 márciusában újra áttekintik a migrációs helyzetét és ennek 
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 Dénes Tamás-Farkas János: A társadalom strukturális elmélete, bevezető (megjelenés alatt) 

http://www.akademiai.com/content/055162576377781l/ A letöltés ideje: 2013. augusztus 3. 
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 http://nol.hu/belfold/20130622-menekulttabor_a_hataron A letöltés ideje: 2013. augusztus 3. 
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A tervezett menekülttábor ellen tüntettek Győrben. A forrás: 

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/a_tervezett_menekulttabor_ellen_tuntettek_gyorben_-

_video_a_tiltakozasrol/2339658/ A letöltés ideje: 2013. augusztus 3. 

http://www.akademiai.com/content/055162576377781l/
http://nol.hu/belfold/20130622-menekulttabor_a_hataron
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/a_tervezett_menekulttabor_ellen_tuntettek_gyorben_-_video_a_tiltakozasrol/2339658/
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/a_tervezett_menekulttabor_ellen_tuntettek_gyorben_-_video_a_tiltakozasrol/2339658/
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függvényében döntenek a létesítmény esetleges bezárásáról és az ingatlan önkormányzati 

hasznosításáról”. Továbbá „a Belügyminisztérium a befogadó állomás működése kapcsán 

minden segítséget megad a község számára a községben élők objektív és szubjektív 

biztonságérzetének megőrzése érdekében, beleértve a települési térfigyelő kamerarendszer 

kiépítését és megfelelő rendőri jelenlétet”.
65

 

 

Az érintett lakosok reménykednek, hogy átmeneti lesz a menekülttábor lakóhelyükön, de 

addig is garanciákat akartak. Kaptak is, ui. a település polgármestere és a rendőrség megfelelő 

szintű képviselői megállapodtak a közbiztonság, a közrend fenntartása érdekében, hogy havi 

rendszerességgel, indokolt esetben azonban felülvizsgálják a település közbiztonságának 

helyzetét. A rendőrség fenntartható és a lakosság számára megnyugtató intézkedési 

menetrendet alakított ki: 

- tájékoztatásuk szerint felkészültek az esetleges jogsértések megelőzésére és 

megakadályozására, 

- a lakosság biztonságérzetének megtartására fokozott rendőri jelenléttel és a 

lakosság közvetlen kapcsolattartással készülnek, s fogadó készség van a 

lakosság, az önkormányzat, a polgármester részéről érkező javaslatokra, 

amelyekre a rendőrség rögtön, érdemben reagál, 

- a Győri Rendőrkapitányság a Készenléti Rendőrséggel megerősítve 2013. 

augusztus 5-én (ez az első nap, amikor a menekültek egy része megérkezik, 

azaz a családosok) 6 órától járőrszolgálatot biztosít a nap 24 órájában a 

település kül- és belterületén egyaránt, illetve a jóváhagyott járőrútvonalaknak 

megfelelő rendőri erőt vezényel, amely szükség esetén gyakorlatilag azonnal 

további rendőri erőkkel kiegészíthető, 

- s végül a település belterületén térfigyelő kamerarendszer kiépítésére kerül sor, 

amelyet a Belügyminisztérium támogat.
66

 

 

A bemutatott intézkedések átmenetileg megnyugvást hoztak, ami rövid távon eredmény, 

hosszú távon pedig kiderül, hogy a biztonság szubjektív percepciója mit mutat. Egy biztos: az 

érintettek kooperációja a tájékoztatásra, a konkrét intézkedésre, a bizalomra épült.  

                                                 
65

 A belügyminisztérium sajtóközleménye: 

http://www.kormany.hu/download/9/c6/f0000/130723%20BM%20K%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf A letöltés 

ideje. 2013. augusztus 3 
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 Az adatok és az információk forrása: 

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/vamosszabadi_hetfon_erkeznek_az_elso_menekultek/2344159/ A letöltés 

ideje: 2013. augusztus 3. 

http://www.kormany.hu/download/9/c6/f0000/130723%20BM%20K%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/vamosszabadi_hetfon_erkeznek_az_elso_menekultek/2344159/
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Azt már látjuk, hogy milyen garanciákat kaphatnak a lakosok, de milyen lehetőségei, esélyei 

vannak a migránsnak, hogy képes legyen beilleszkedni a fogadó ország, környezet adta új 

életbe? A kérdés aktualitásához nem férhet kétség. Ezt bizonyítja, hogy a kutatók már hozzá 

láttak a munkához, s pl. a TÁRKI 2012-ben elkészült egy átfogó tanulmánnyal, amelyben 

elemzi a migránsok esélyeit és tapasztalatait.  

Alapvetésem, ha az idegenellenesség és diszkrimináció európai összehasonlító adatait 

vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a magyarok értékei rendre az európai átlag felett vannak, a 

tolerancia különféle mérési módjai esetében pedig a magyarok mutatói rendszeresen 

elmaradnak az EU átlagától. Ugyanakkor az EU nem csupán gazdasági és politikai rendszer, 

hanem értékrend-egyveleg is. Ez sokféle elemből áll össze, de a diszkriminációra való hajlam, 

az intolerancia semmi esetre sem része az európai értékrendnek.  

Sokszor utaltam már, a különböző tanulmányok alapján, hogy a magyar nemcsak Európa 

egyik leginkább idegenellenes nemzete, hanem az „egyik legfeszültebb” is. Egy 2009-es, az 

EU 27 tagállamában végzett vizsgálat alapján egyértelműen a magyarok érzékeltek a legna-

gyobb arányban feszültséget különböző társadalmi csoportok között”
67

. 2011-ben ugyanezen 

kérdések alapján lényegében a teljes felnőtt magyar társadalom érzékel feszültséget cigányok 

és nem cigányok, valamint szegények és gazdagok között, de jelentős azok aránya is, akik az 

idősek és fiatalok, valamint a bevándorlók és a magyarok között is éreznek feszültséget. Ez 

utóbbi esetben tíz megkérdezettből ketten nagy feszültséget, míg további hatan kis 

feszültséget érzékelnek. Az egyes társadalmi csoportok közti feszültségek érzékelése 

összefügg: aki egyik dimenzióban konfliktust érez, az nagy valószínűséggel a többi társadalmi 

csoport esetében is ugyanígy vélekedik.  

 

Magyarország az elmúlt évszázadban egyébként inkább kibocsátó, mint befogadó ország volt. 

Az 1990-es évek új bevándorló csoportokat hoztak az országba, mint pl. eleinte kínai, majd az 

ezredforduló körüli időktől egyre több más etnikumú, elsősorban török, valamint különböző 

arab és afrikai országokból induló bevándorló is érkezett, de ezek a csoportok – láthatóságuk 

ellenére – nem olyan nagyszámú bevándorlót jelentettek, mint a határon túli magyarok a 

rendszerváltás idején. Ugyanakkor a kínai, török, arab, afrikai bevándorlók érkezése a többi 
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 A Sik Endre kutatásvezető kutatócsoportja által elkészített, többféle kérdőíves szempont alapján készült 

tanulmányt adott ki a TÁRKI, ahol felhasználták az uniós felmérések adatait. A már korábban is hivatkozott 

egyéb felmérések, uniós és hazai elemzőktől, kisebb eltérésekkel közel azonos adatokat, és következtetéseket 

tartalmaznak. Ezekből csak a témához nagyon szorosan kapcsolódó statisztikákat írom be a munkámba, de 

további tájékozódásra minden munka elkérhető. Az egész, 201 oldalas munka az alábbi címen elérhető és 

letölthető: http://www.tarki.hu/hu/research/migrans/tarki_eia_tanulmanyok_2011 A letöltés ideje: 2013. 

augusztus 3.  

http://www.tarki.hu/hu/research/migrans/tarki_eia_tanulmanyok_2011
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migráns hullámhoz képest kevésbé koncentrált időben, jobban elhúzódott, ráadásul körükben 

jóval jellemzőbb, hogy Magyarországot nem végállomásnak, hanem tranzit országnak 

tekintették, és rövidebb-hosszabb idő után tovább mentek nyugat felé. Ezeknek a migráns 

csoportoknak a számosságát nemcsak „mozgékonyságuk” miatt nehéz megbecsülni, de azért 

is, mert körükben – más migráns csoportokhoz képest – relatíve magasabb az illegális 

bevándorlók száma.
68

 

A bevándorlók elsősorban a fővárosban települtek le, illetve a nagyvárosok még vonzóak 

voltak számukra. A városokon belül is egy azon terület válik központjukká, így pl. a 

fővárosban. A Tárki tanulmánya szerint 2001-ben a bevándorlók 36 százaléka élt Budapesten, 

2009-ben pedig már 43 százalékuk. Ha az Európai Unión kívülről, azaz harmadik országból 

érkezett migránsokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy az Ázsiából érkezettek háromnegyede, a 

többi földrészről származóknak is több mint fele él a fővárosban, így a bevándorlók jórészt itt 

koncentrálódnak, ami az integrációval kapcsolatos szakpolitikai és egyéb irányítási, 

szabályozási kérdések tekintetében is földrajzilag Budapestre fókuszálja a letelepedést. 

A fővároson belül különösen magas a bevándorlók száma és aránya a VIII. és a X. kerületben. 

A fiatalabb kohorszok (nemzedék) esetében ez még látványosabb, hiszen például a 

Józsefvárosban a fiatal aktív korúak 10 százaléka bevándorló. Az Európán kívüli bevándorlók 

közül a legtöbben Ázsiából jöttek: a több mint 23 ezer ázsiai bevándorlóhoz képest hatod 

annyian érkeztek a második helyezett földrészről, Amerikából és tized annyian a sorrendben 

harmadik Afrikából. A teljes képhez hozzá tartozik, hogy az illegálisan itt tartózkodókról 

nincsenek pontos számadatok. 

 

Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy milyen jogszabályi keret segíti a migránsok beilleszkedését 

ma Magyarországon?  Magyarország lényegében sem állami, sem önkormányzati szinten nem 

dolgozott ki a migránsok társadalmi beilleszkedésére vonatkozó szakpolitikai elveket és 

programokat, azaz ma Magyarországon nincsen központi szakpolitika a bevándorlók 

integrációjára vonatkozóan. Magyarországon a jogi-törvényi háttér, jellemzően az itt-

tartózkodás és az állampolgárság kereteit szabályozza, valamint a bevándorlók életére is 

hatással vannak egyes olyan általános szabályozások, mint például az egyenlő bánásmód 

irányelvei. 
69

 Ezeken felül Magyarország lényegében nem alakított ki központi szakpolitikát 
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bevándorlók számára, ezért a migránsok beilleszkedését segítő intézményes lehetőségek és 

programok száma is gyér és nagyon esetleges, különösen állami vagy önkormányzati szinten. 

Ezt a hiátust tölti be valamelyest a civil szféra, azon belül is főleg néhány nagyobb, a 

migránsokra vagy azok egyes csoportjaira szakosodott alapítvány, illetve nonprofit szervezet 

(pl. Budapesten, vagy nagyobb városokban). Ezek a szervezetek egyfelől a klasszikus 

szociális munkával segítik a bevándorlókat, másfelől kifejezetten a migránsok speciális 

helyzete és ebből fakadó igényei alapján fejlesztett programokat szerveznek. 

 

További kérdések merülnek fel. A társadalomban létező fenyegetettség érzésének magas 

aránya vajon milyen intézkedésekre ösztönzi a városi, kerületi önkormányzatokat? A 

tanulmány erre adott leírása szerint a főváros, ahol a legtöbb bevándorló él, nem tartja 

fontosnak a bevándorlók integrációjának kérdéskörét az ezzel egyedüliként – elméletben –

foglalkozó önkormányzati szervezetet, azt mi sem példázza jobban, mint hogy Budapest 

képviseletében részt vett egy olyan európai programban, amelyben a nyugat-európai városok 

tapasztalataikat, migráns integrációs programjaikat osztják meg más városokkal. A fővárosi 

esélyegyenlőségi szervezet azonban nem a bevándorlók integrációja érdekében vett részt 

ebben a projektben, hanem hogy az integrációs tapasztalatokat a hátrányos helyzetű roma 

lakosság beilleszkedésével kapcsolatos programokba építhessék be. „A szervezet hozzáállása 

részben jogos: Budapesten (és általában Magyarországon) a romák integrációja az egyik 

legfontosabb társadalmi fejlesztési terület, míg a bevándorlók számuk és arányuk alapján az 

egyik legkevésbé releváns célcsoportnak minősülnek. Ám ha egy nemzetközi program célja 

kifejezetten a bevándorlókkal kapcsolatos jó gyakorlatok megismertetése, akkor egy olyan 

ország képviselőitől, amelyben egyáltalán nincsen migránsokra vonatkozó szakpolitika, 

elvárható, hogy ha már részesei programnak, akkor a bevándorlókra is fordítsanak némi 

figyelmet, és ne csak egy másik hátrányos helyzetű csoportra vonatkoztassák az átvehető 

programokat.”
70

 

Néhány bevándorló család már a harmadik generáció hazánkban, de – persze van kivétel is – 

nincsenek számottevő önszerveződések a migránsok körében, így nincs mire építeniük. Ezt 

támasztja alá Puskás Zsuzsanna, az UNHCR Közép-Európai Regionális Képviseletén belül 
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2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, illetve az Egyenlő 

Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 
70

 Sik Endre i.m. 164. oldal 



 32 

működő magyar részleg integrációs főmunkatársa is: „A menekülteknek és menedékkérőknek 

nincs Magyarországon közösségi hálójuk, kapcsolatrendszerük, amelynek tagjai segíthetnék 

őket. Sok esetben egyedül érkeznek, ráadásul legtöbbször traumatizáltak az otthon, illetve 

útközben átéltek miatt. Arról nem beszélve, hogy jó részüket itthon a közelmúltig hosszú 

hónapokon át fogdában tartották, azaz még egy harmadik lelki trauma is érte őket. Mindezek 

után kellene önerejükből integrálódniuk és nyertes pozícióba kerülniük. Ez maga a lehetetlen 

küldetés.” 
71

 A témával foglalkozók egyetértettek abban, hogy az ellenérzések nagy része az 

információ hiányából, egymás meg nem ismeréséből fakad.  

Ezt erősíti meg, a kongói születésű France Mutombót, az Afrikáért Alapítvány elnökét sosem 

érte semmiféle idegenellenes incidens, jóllehet 16 éve él Magyarországon. Ennek többek 

között az is az oka lehet, hogy ő nyitott a magyarok felé, és minden alkalmat igyekszik 

megragadni, hogy kapcsolatba kerüljön velük. Sok bevándorló szerinte elzárkózik a befogadó 

ország lakói elől, és saját szigetszerű közösségében él, ami csak fokozza a bizalmatlanságot. 

Az annak idején egyébiránt nem menekültként, hanem diákként Magyarországra érkezett 

France Mutombo más stratégiát követ: „Ha például néhány órát vonattal kell utaznom, azt 

látom, hogy az emberek ülnek szótlanul, magukba fordulva. Ilyenkor megszólítom őket, és a 

legtöbben szinte azonnal örömmel megnyílnak. Beszéljen valaki akármilyen tört 

magyarsággal, vagy akár tört angolsággal, a kapcsolatteremtés a kulcs az elfogadáshoz”.
72

  

 

Egyébiránt a Tárki kutatások is alátámasztják a személyes tapasztalatok pozitív hatását. 

Eszerint, ha valakinek már van pl. személyes ismeretsége bármilyen külföldről érkezett 

bevándorlóval, ez a tapasztalat növeli az elfogadási hajlandóságot, s csökkenti a szubjektív 

biztonság téves érzékelését. 

Természetesen pro és kontra tudunk olyan nagyvárosi példákat, amikor óvodából, iskolából 

visznek el gyereket, mert menekült gyerekek járnak az adott intézménybe, illetve menekültek, 

roma és sérült gyerekek együtt a többi gyerekkel teljesen toleráns közösséget alkotnak. Ez 

utóbbi esetben az intézmény tudatosan figyel arra, hogy a gyerekek szülei találkozhassanak és 

megismerjék egymást. 

Biztos módszernek nevezhető a kisgyermekkorban elkezdett nevelés, amely az elfogadásra, a 

másik tiszteletére fókuszál, ha idegen, ha nem. A felnőtt társadalom esetében a már korábban 
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 Budapesten, 2013. márciusában tartottak egy kerekasztal beszélgetést a menekültekkel szembeni 

idegenellenességről, amit az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szervezett http://www.unhcr-

centraleurope.org/hu/hirek/2013/kerekasztal-a-menekultekkel-szembeni-idegenellenessegrol.html A letöltés 

ideje: 2013. augusztus 4. 
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 Uo. 

http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/hirek/2013/kerekasztal-a-menekultekkel-szembeni-idegenellenessegrol.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/hirek/2013/kerekasztal-a-menekultekkel-szembeni-idegenellenessegrol.html
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módszer lehet célravezető, azaz a már említett tájékoztatás, továbbá folyamatos párbeszéd az 

érintettek között, adott esetben a szabályzók megalkotása előtte a várható szabályozás fő 

elemiről, társadalmi vitára is lehetőséget adni. 

Nyilvánvaló, hogy a menekültkérdés kezelése csak jól átgondolt nemzeti menekültügyi 

stratégiával lehetséges, amely szervesen illeszkedik a nemzetközi szervezetek előrejelzésihez, 

a kérdés kezelésének módszereihez, illetve ajánlásaihoz. Erre vonatkozóan az ENSZ-nek, 

illetve a kérdéssel foglalkozó ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának tevékenysége, 

koordinációs szerepe a meghatározó. Pl. Az évente kiadott Globális trendek című jelentés a 

kormányok, civil szervezetek és az UNHCR saját számai alapján összesíti a 2012. év 

menekültekkel kapcsolatos adatait. E szerint 2012 végén több mint 45,2 millió olyan ember 

élt világszerte, aki otthona elhagyására kényszerült, szemben az egy évvel korábbi 42,5 

millióval. Ez mintegy 15,4 millió menekültet, 937 ezer menedékkérőt és 28,8 millió olyan 

belső menekültet jelent, akik saját országuk határain belül maradtak.
73

 

Az „vándorlás” elsődleges oka: továbbra is a háborúk. Az adatok szerint Magyarországra 

2156 menedékkérő érkezett 2012-ben, amely az előző évi 1693 főhöz képest. Ez mintegy 27 

százalékos növekedés, alatta marad ugyanakkor az azt megelőző hat év mutatóinak. 2012-ben 

87 menedékkérő kapott menekültstátuszt, 328-an oltalmazott, 47-ben pedig befogadott 

státuszt. A legtöbb menedékkérelmet afgánok nyújtották be (880), őket követik a pakisztániak 

(327), a koszovóiak (226), a szíriaiak (145) és a szomáliaiak (69).
74

 

A magyar menekültügyi jogszabályok értelmében, három különböző menekültstátuszt 

különböztetünk meg: 

1. A menekültek hazánkban a magyar állampolgárokhoz nagyon hasonló státuszt 

kapnak, az állam szükség esetén útlevelet is kibocsát számukra. A menekültek a 

magyar állampolgárokkal azonos jogokat élveznek, kivéve a parlamenti választási 

jogot. Három év folyamatos magyarországi tartózkodás után kérelmezhetnek 

állampolgárságot, amennyiben a számos meghatározott követelménynek megfelelnek. 

2. A magyar jog szerint oltalmazott státuszra az jogosult, aki nem menekült, ugyanakkor 

fennáll annak a valós veszélye, hogy visszaküldése esetén úgynevezett „súlyos 

                                                 
73

 Az adatok elérhetőek: http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/hirek/2013/18-eves-csucson-a-menekultek-

szama-az-unhcr-uj-jelentese-szerint.html A letöltés ideje: 2013. augusztus 4. 
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 Globális trendek című jelentés elérhető: http://www.unhcr-

centraleurope.org/hu/pdf/informacioforrasok/statisztikak/globalis-trendek-2012.html A statisztikai adatok 

Magyarországra vonatkozóan a 34., a 39. és a 43. oldalon találhatók. A letöltés ideje: 2013. augusztus 3. 

http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/hirek/2013/18-eves-csucson-a-menekultek-szama-az-unhcr-uj-jelentese-szerint.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/hirek/2013/18-eves-csucson-a-menekultek-szama-az-unhcr-uj-jelentese-szerint.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/pdf/informacioforrasok/statisztikak/globalis-trendek-2012.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/pdf/informacioforrasok/statisztikak/globalis-trendek-2012.html
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sérelemnek” lenne kitéve. A súlyos sérelem jelentése: halálbüntetés, kínzás, 

embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés, civil személy életének vagy 

személyének fenyegetettsége megkülönböztetés nélküli erőszak miatt, melynek 

hátterében fegyveres konfliktus áll. Az oltalmazottak státusza és jogi helyzete nagyon 

hasonlít a menekültekéhez, és ezáltal a magyar állampolgárokéhoz. 

3. A magyar jog befogadottnak nevezi azt a nemzetközi védelemre szoruló külföldit, 

akit nem lehet hazájába visszaküldeni, mert ott üldözés, kínzás, embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy halálbüntetés áldozata lenne, de mégsem jogosult sem 

menekült, sem oltalmazott státuszra. A befogadott státuszt egy évre adják (utána 

hosszabbítható) és magában foglalja a munkavállalás lehetőségét, azonban csak 

előzetesen megszerzendő munkavállalási engedéllyel. A befogadottak részére a 

magyar állam nem ad magyar úti okmányt (akkor sem, ha semmilyen úti okmánnyal 

nem rendelkeznek).
75

 

Tanulmányom szempontjából fontos e három státusz ismerete, hiszen a státusznak magának is 

van a társadalomba illeszkedést könnyítő szerep, ami az elégedett „menekült” számára 

könnyebb alkalmazkodást jelent a helyi viszonyokhoz, pl. a lakóhely és környezet 

szokásainak, kultúrájának elfogadásához, az együtt éléshez. Ez a fajta beilleszkedés jó üzenet 

a helyiek számára, csökkentve ezzel a lakosság téves biztonsági érzékelését. 

A menedékjogi eljárásért felelős hatóság a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH), 

röviden Bevándorlási Hivatal, amely a Belügyminisztériumhoz tartozik. Jelenleg öt 

idegenrendészeti fogda, és három menekülttábor működik Magyarország területén: 

Idegenrendészeti fogdák 

- Békéscsaba 

- Nyírbátor 

- Kiskunhalas 

- Budapest Reptér 

- Győr 

- Fót (gyermekközpont) 
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 http://www.voroskereszt.hu/menekueltuegy/magyar.html A letöltés ideje: 2013. augusztus 4. 

 

http://www.voroskereszt.hu/menekueltuegy/magyar.html
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Menekülttáborok 

- Debrecen: nyitott menekülttábor, ahol a menekültügyi eljárás ideje alatt 

tartózkodhatnak a menedékkérők. 

- Bicske: elismert menekültek részére fenntartott integrációs központ, ahol a 

menekültek felkészítést kapnak a magyarországi integrációjukhoz. 

- Vámosszabadi (lásd korábban) 

 

A következőkben közvélemény kutatási adatok, következtetések tükrében áttekintjük a 

magyar lakosság közbiztonságról (országos, lakóhelyi) alkotott, szubjektív és objektív 

biztonsági érzékelését. 

 

Érdekes kép fogad bennünket, ha pár évvel ezelőtti adatokkal kezdjük a jelenlegi  állapotok 

vizsgálatát. 2009-ben ui. a Századvég-Forsense
76

 felmérése azt mutatta, hogy a magyar 

lakosság kifejezetten kedvezőtlennek ítélte az ország közbiztonságát. Csak a tényszerűség 

kedvéért álljon itt néhány adat: a válaszadók az országos állapotokat 37 pontra értékelték egy 

nullától százig terjedő skálán. A főváros kapott 35 pontot, a falvak 36-ot, amíg a megyék 

székhelyein 42 pontra értékelték a biztonságot. Ami elgondolkodtató, hogy a helyi szintű 

közbiztonságot jóval kedvezőbben alakult: 17 ponttal több, mint a fővárosé volt, s általában 

54 pont körüli átlag számok voltak. A nagyvárosok, a megyei jogú városok lakói voltak a 

legelégedettebbek a közbiztonsági helyzetükkel, 58 pontos értékeléssel. 

 

Mi volt a probléma? 

„A megkérdezettek a rossz közbiztonsági állapotok legfőbb okaként a fokozódó szociális 

feszültségeket, az elszegényesedést nevezték meg (42%); a falvakban ez az arány 50 százalék 

volt. Az összes megkérdezett további 15-15 százaléka jelölte meg főbb kiváltó okként a 

rendőrség általánosan rossz helyzetét (ez Budapesten 22 százalék), illetve az etnikai 

konfliktusokat (a Dél-Alföldön 20 százalék).  
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 A már hivatkozott Tálas Péter tanulmánya tartalmazza a részleteket, s az eredeti kutatás elérhető  a következő 

címen: http://www.szazadveg.hu/kutatas/archivum/kozvelemenykutatas/kedvezotlen-a-kozbiztonsag-

allapotanak-megitelese-130.html A letöltés ideje: 2013. augusztus 4. 

http://www.szazadveg.hu/kutatas/archivum/kozvelemenykutatas/kedvezotlen-a-kozbiztonsag-allapotanak-megitelese-130.html
http://www.szazadveg.hu/kutatas/archivum/kozvelemenykutatas/kedvezotlen-a-kozbiztonsag-allapotanak-megitelese-130.html
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Folytatva a sort, a válaszadók szerint a rossz közbiztonságért az elit negatív példamutatása 

(9%) és a szervezett bűnözés (7%) tehető felelőssé.”
77

  

 

A válaszadókat a megoldási javaslatokról is megkérdezték, eszerint „a kedvezőtlen helyzeten 

a megkérdezettek jelentős része (45%) egyértelmű büntetőjogi szankcionálással javítana. A 

válaszadók mintegy egyharmada szerint a megoldást az jelenthetné, ha a mindenkori 

kormányok határozottabb rendvédelmi politikát folytatnának. 17 százalékuk úgy vélekedett, 

hogy a rendőrség személyi állományának növelésével is kezelni lehet a helyzetet. Lényeges 

eltéréseket tapasztaltunk az egyes korcsoportok álláspontját illetően. Amíg a 30-39 év 

közöttiek 59 százaléka szerint világosabb büntetőjogi válaszra lenne szükség, addig a hatvan 

évnél idősebb korosztály tagjainak körében ennek az opciónak a támogatottsága "csak" 38 

százalékos volt. A legfiatalabb generáció esetében a leghatékonyabb közbiztonságot erősítő 

módszernek a határozottabb rendvédelmi politika kialakítása bizonyult.” 

 

Erre az időutazásra a jelennel való összehasonlíthatósága miatt volt szükség, s már rögtön az 

elején megállapítható, hogy a közbiztonság megítélése közel azonos a „korabelivel”. A 

tendencia mit sem változott, ezt igazolja az alábbi ábra is (5. ábra), amelyet a Republikon 

Intézet, Reiner Roland elemzésével készített.
78

 

  

                                                 
77

 Századvég-Forsense felmérés. 
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 http://republikon.blog.hu/2012/09/28/rendetlenseg_lett A letöltés ideje: 2013. augusztus 4. Referenciaként 

uniós adatbázisokat ajánlanak: 1. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_380_en.pdf Special 

Eurobarometer 380;  2. http://ess.nsd.uib.no/ess/round5/ ESS intézet már korábban hivatkozott. 

http://republikon.blog.hu/2012/09/28/rendetlenseg_lett
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_380_en.pdf
http://ess.nsd.uib.no/ess/round5/
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5. ábra 

 "Az Ön közvetlen környékén nem biztonságos élni": egyetértők aránya (Eurobarometer 76.4, 

2011/december) 

 

 

„A magyarok 21 százaléka, tehát minden ötödik ember úgy érezte, hogy még a közvetlen 

környezetében sem él biztonságban (az EU átlag mindössze 9 százalék).  

Az arányok még rosszabbak, ahogy nagyobb szintre lépünk: a saját településüket már több 

mint minden negyedik megkérdezett nem tartotta biztonságosnak (27 százalék), ami több mint 

két és félszerese az EU-átlag 10 százaléknak. Még ennél is rosszabb az ország egészének 

megítélése: Magyarországot a lakosság több mint harmada (35 százalék, míg az EU-átlag csak 

15%) nem érezte biztonságosnak.  
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Az előzőekben leírt három szempont alapján, az Európai Unión belül Magyarországon 

legrosszabb a biztonságról alkotott vélemény (6. ábra)
79

 

 

 

 

6. ábra 

Közbiztonság megítélése helyi, települési és országos szinteken: az egyes állításokkal 

egyetértők aránya
80

 

 

 

 

A kutató végkövetkeztetése a (6. ábra) ábrán jól látható: 

A kutatási adatok bizonyítják, hogy a biztonságérzet és a rendőrségbe vetett hit, bizalom 

összefügg, márpedig hazánk ezen a téren is rosszul szerepel. Ami a rendőrség állapotát és 

megítélését illeti: a tízből kevesebb, mint négy magyar megkérdezett tartja sikeresnek a 

rendőrséget az erőszakos vagy erőszakkal fenyegető bűncselekmények megelőzésében – az 

uniós országok között ez az egyik legrosszabb eredmény, a közbiztonsághoz hasonlóan ebben 

a rangsorban is a bolgár és görög értékek társaságában zárjuk a sort.
81

  A társadalom többsége 

egyszerűen nem érzi azt, hogy a rendőrség képes lenne őt megvédeni. 
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 Republikon Intézet i.m. 
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 Eurobarometer 76.4, 2011/december: Hungary consistently holds the poorest perceptions of security (at 

neighbourhood, local and country level. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_380_en.pdf A 

letöltés ideje: 2013. augusztus 4. 
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 Uo. 53 oldal „The countries in which people are least likely to feel that their immediate neighbourhood is secu 

re are Hungary (79%), Bulgaria (79%), Romania (80%) and Greece (80%). 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_380_en.pdf
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7. ábra 

A rendőrség sikeres Magyarországon az erőszakos vagy erőszakkal fenyegető 

bűncselekmények megelőzésében. Egyetértők aránya országonként. (ESS 2010/11.) 

 

A kutatást végző ezt a bejegyzést szándékosan közvélemény-kutatási adatokra és nem 

igazságügyi statisztikákra építette (magam is azért választottam). Álláspontja szerint a 

közbiztonság megítélésekor nem lehet csak a bűnügyi statisztikákra támaszkodni: egyrészt 

ezek összehasonlíthatósága a különböző jogrendszerek miatt erősen korlátozott (hiszen más 

számít bűncselekménynek a különböző európai országokban). Másrészt a közbiztonság maga 

nem írható le pusztán statisztikai adatokkal.  

 

Valóban, a bűncselekmények számának alakulása nem hat jelentősen a biztonság érzékelésére 

(legalább is rövidtávon). Ez a terület ugyanis már a szubjektív biztonság területe, s mint ez 

már többször bizonyítást nyert a munkában, az érzékelés adta téves információ csak hosszú 
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távon „űzhető el”. (Ezt a részt vö. Mátyás Szabolcs - Sallai János
82

 ebben a témában írt 

munkájával.) 

Befejezés helyett 

A különböző típusú felmérések gyakorisága, sokfélesége (a különböző kutató intézetek célja a 

felméréseket illetően), s főleg a kutatási eredmények azt „üzenik”, hogy a globális migrációs 

hullám, a 21. századi modern népvándorlásban részt vevők száma folyamatosan nő, s ezeknek 

vannak/lesznek következményei, amelyekkel most is, és a jövőben számolni kell.  

Mint ahogyan azt már tudtuk, jogi szempontrendszer alapján kétféle típusú migrációt 

különböztethetünk meg. Egyrészt beszélhetünk legális migrációról, amikor is a migráns 

birtokában van minden olyan engedélynek és okmánynak, amit a fogadó ország a területén 

való tartózkodás feltételéül támaszt (vízum, bevándorlási engedély, letelepedési engedély, 

útlevél; a schengeni övezetbe tartozó országokban a személyigazolvány megléte). Másrészt az 

illegális migráns a fentiek értelmében azonban nincs birtokában a szükséges 

dokumentumoknak, azaz, illegálisan, engedély nélkül tartózkodik az országban. A 

legális/illegális migráció meghatározása tehát azzal az alapkérdéssel függ össze, hogy az 

államok saját maguk meghatározhatják, hogy milyen feltételekkel engedik be a külföldi 

állampolgárokat a területükre, milyen feltételeket támasztanak ott-tartózkodásukkal 

kapcsolatban; illetve milyen feltételek teljesülése, vagy éppen hiánya következtében 

utasíthatják ki őket.
83

 Mégis sokan indulnak el az ismeretlen felé. Az okok legalább 

annyifélék, mint ahányféle migráció típus létezik. De azért azt kimondhatjuk, hogy a migráció 

elsődleges oka a jobb megélhetési törekvés, a biztonság keresése. A világ fejlettebb régiói felé 

irányuló népességmozgást segíti, hogy a gazdagabb társadalmak „öregedő” társadalmak, s 

ezért munkaerőhiány jelentkezik náluk. A lakosság számszerű pótlásánál az országoknak 

fontosabb a gazdasági érdek, a fenntarthatóság biztosítása. Ezeket az országokat ugyan 

folyamatosan technikai fejlesztés jellemzi, a legújabb technikai-technológiai eljárások 

alkalmazása, a takarékosság szem előtt tartásával, de az drága, a tömeges bevezetésük pedig 

időigényes, viszont az országoknak addig is szükségük van az újabb munkaerő bevonására. 

(Itt jegyzem meg, hogy különbséget kell tenni az úgynevezett „push” faktor (így nevezik 

azokat a taszítóerőket, melyek az egyént hazája, lakhelye elhagyására ösztönzik, például a 

rossz szociális, vagy éppen gazdasági helyzet), és a „pull faktor” (ez alatt értik azokat a 
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tényezőket, melyek hatására a bevándorlók az adott országba, területre érkeznek – jobb 

életkörülmények, munkahelyi kilátások, jobb anyagi lehetőségek).
84

  

Tehát így alakulhat ki az a kettősség, ami magát a migrációt, de a társadalmakat is jellemzi. 

Egyrészről a szociális rendszer fenntartása elengedhetetlenné teszi a munkaerő pótlását, 

másrészről pedig a helyi társadalom heves ellenérzéseit mutatja, amikor a migránsok 

befogadásról van szó. Változnak az idők, változnak a befogadásra, vagy kiutasításra 

vonatkozó szabályok is, de egy biztos „a bevándorlás-ellenes politikai pártok térnyerése és a 

rasszizmus növekedése az Európai Unió országaiban pontosan mutatja a folyamatok 

dinamikáját. Cél: a biztonsági kockázatokat minimalizálni, ezért az európai uniós 

országoknak a migrációs folyamatok lassítása és szabályozott körülmények közötti tartása az 

érdekük”.
85

 

 

Összegzés 

A társadalmi konfliktusok és a biztonság relációjába helyezett kérdés körüljárása után 

megállapíthatjuk, hogy egyetlen állam sem viselkedhet közömbösen a migráció kérdés- és 

problémakörét illetően, ugyanis annak legális, vagy illegális mivolta, a be- vagy kiáramló 

migráns tömegek nagysága nagyban befolyásolja egy állam működését, kihat a mindennapi 

életére, és hosszú távú következményekkel is számolni kell. Nem mindegy egy állam 

költségvetése, az államháztartás számára, hogy mennyi embert kell ellátni, illetve a velük 

kapcsolatosan felmerült költségek mennyire terhelik meg az államkasszát. 

Az illegális, de akár a legális migráció is figyelemre méltó következményekkel járhat egy 

adott ország számára. Az egyik legnagyobb kockázatként a bűnözés fokozottabb terjedését, a 

bűnügyi statisztikai tendenciák negatív irányba történő elmozdulását említhetjük, s máris 

érthető a korábban bemutatott közbiztonsági megítélés folyamatos romlása, ami a másik 

vizsgált terület a szubjektív biztonsági észlelést befolyásolja. 

A menekültek megjelenése magával hozza a 22-es csapdáját: pl. az embercsempészet által 

érintetteket gyakran kizsákmányolják az „utazást megszervezők”. Mindenüket feladják egy 

jobb élet reményében, azonban gyakran megesik, hogy vagy egyáltalán nem érnek célt, mert 

valamelyik ország hatósága elfogja őket, és visszatoloncolják hazájukba, ahol szembe kell 

nézniük tettük következményeivel (szélsőséges esetben akár a politikai rendszer felől érkező 

súlyos felelősségre vonásra számíthatnak); vagy pedig az embercsempészek kizsákmányolják 
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őket, és nem a valós úti céljukhoz juttatják el őket. Ezzel megint csak nő a bűnözés veszélye, 

hiszen egy idegen (köztes) országban, ahol senkit nem ismernek, és még akár a nyelvet sem 

beszélik, nem sok esélyük van a normál úton történő boldogulásra, haza-, vagy a célországba 

történő kijutásra. 

Melyek tehát a téma szempontjából legmeghatározóbb biztonsági kihívások a társadalmi 

biztonság fenntartására? 

 

A legtöbb esetben az országba érkező illegális migránsok nem, vagy csak nagyon minimális 

összegű kezdő pénzösszeggel rendelkeznek, így fokozottan kiszolgáltatottabbá válnak az 

embercsempészek, emberkereskedők számára, azaz: illegális csempészetre, prostitúcióra, 

gyermek-kereskedelemre kényszeríthetik az illegális migránsokat. Nem ritka az az eset sem, 

amikor úgymond szervkereskedők áldozatául esnek az illegális migránsok: ebben az esetben a 

súlyos törvénysértéshez és morális dilemmákhoz hozzáadódnak a kérdés egészségügyi 

vonatkozásai. Sok esetben – a cselekmény törvénysértő mivolta miatt – nem fordítanak kellő 

figyelmet a műtét utáni komplikációkra, így a halálozások száma nagyon sok esetben igen 

magas. Ahhoz, hogy látszatra legálissá tegyék a bevándoroltak célországban történő 

tartózkodását, vagy a határokon történő átjutást, egy másik bűnözési forma is igen elterjedt. 

Az okirathamisítást ugyan a törvény bünteti, azonban ez az emberkereskedelemmel- és 

csempészettel foglalkozó bűnözői csoportok számára nem jelent visszatartó erőt.  

A bűnözés elterjedéséhez azonban nem csak az illegális migráció, és az illegális migránsok 

beszivárgása járul hozzá, hanem olyan elemek is, akik legálisan, minden papír és engedély 

birtokában érkeztek, és tartózkodnak az országban. Fennáll ugyanis annak az eshetősége, 

hogy egyes bűnözői csoportok tagjai beszivárognak az adott országba, ott letelepednek, 

megpróbálnak beépülni a társadalomba, és az ott kialakított kapcsolatok felhasználásával 

kiterjeszteni hálózatukat. Itt lehet szó akár a fent említett embercsempészeti hálózatokról, 

kábítószer-kereskedelemről, vagy szélsőséges esetben alvó terrorista sejtekről.  

Továbbá számos gazdasági és társadalmi probléma melegágyát is képezhetik a különböző 

migrációs jelenségek. Pl. a munkahelyek kérdése is kétoldalú problémát tár elénk. Egyrészt, 

abban az esetben, ha a bevándoroltaknak nem sikerül munkahelyet találniuk (amit sok esetben 

nagymértékben nehezít a megfelelő nyelvismeret, a kapcsolati tőke, vagy éppen a megfelelő 

szakképzettség hiánya), az szegénységhez, annak elmélyüléséhez vezet, ami szélsőséges 

esetben akár a bűncselekmények számának növekedéséhez vezethet. Ezzel együtt a fogadó 

társadalomba való beilleszkedés fokozottan problémássá válik, majd ellehetetlenül.  
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Másrészt, ha a bevándorlóknak sikerül munkát találniuk, akkor akár a fogadó társadalomban 

egyfajta ellenérzés is kialakulhat, mivel úgy érezhetik, hogy „előlük vesznek el munkahelyet”. 

Ez a jelenség a bevándorlók és a társadalom közötti ellentéteket szülhet, a társadalomban 

fokozhatja a migránsokkal szembeni ellenérzéseket, valamint előítéleteket, és rossz esetben 

akár a szélsőjobboldali (radikális) pártok megerősödéséhez vezethet. A kultúrák eltéréséből is 

számos konfliktus fakad ilyen helyzetekben: ami az anyaországban társadalmilag elfogadott, 

és esetenként kívánatos, vagy éppen megkövetelt volt, az a fogadó ország lakosságában 

ellenérzéseket válthat ki. Ez a társadalmi előítéletek meglétét vetíti előre, ami a későbbiekben 

megnehezíti a társdalomba való beilleszkedést.  

További társadalmi biztonságot veszélyeztető kihívás lehet még pl. a migránsok egészségügyi 

helyzete is. Egyrészt abban az esetben, ha olyan területekről érkeznek, ahol még napjainkban 

is súlyos járványok ütik fel fejüket, mint pl. éppen egy 2013. júliusi adat a madárinfluenza 

H7N9 kínai emberi fertőzésről,
86

 mivel ők vírushordozóként behozhatják az országba az 

ilyen, és ezekhez hasonló betegségeket. Másrészt a célországba való érkezés után az 

életkörülmények nem megfelelő színvonala (például a vezetékes ivóvíz hiánya azoknál a 

migránsoknál, akiknek nincsen fix lakóhelye, megfelelő egészségügyi ellátás hiánya – ez 

államonként változó, hogy a friss bevándorlók milyen szintű ellátásra jogosultak; nem 

megfelelő higiéniás viszonyok) nagyban hozzájárul a különböző fertőző megbetegedések 

elterjedéséhez adott közösségen belül. 

Országonként eltérő az is, hogy milyen pénzügyi (gazdasági) segítséget nyújtanak a 

bevándorlóknak. Gazdasági aspektusból nem elhanyagolható az a szempont, hogy az ilyen 

jellegű juttatások mennyire terhelik meg az államkasszát, az adott állam költségvetését. Az 

illetékes szerveknek arra is gondot kell fordítaniuk, hogy minél kevesebb visszaélésre adjanak 

lehetőséget az anyagi jellegű segítségek folyósításával kapcsolatban.
87

 

Ha gazdasági szemszögből vizsgáljuk továbbra is a kérdést, akkor rájöhetünk, hogy az 

anyagi-pénzügyi, eszközök felek közötti egyenlőtlen eloszlása további problémákat vet fel: az 

által a két fél közötti rés egyre inkább nőni fog, és ezzel karöltve a hátrányok egyre jobban 

marginalizálódnak. A korábban már említett negatív diszkrimináció és társadalmi előítéletek 

egy olyan problémához is elvezethetnek, amely nem csupán lokális és eseti jellegű: a fenti 
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tényezők rákényszeríthetik az érintetteket a fekete-gazdaságban való részvételre, ami az adott 

ország gazdaságára és biztonságára nézve súlyos következményekkel járhat.  

A kisebbségi – migráns csoportokban jelentkező belső konfliktusok kihatással lehetnek a 

társadalom egészére is akár, fenyegetve annak belső rendjét, a közbiztonságot – itt elég akár 

egy belső konfliktusok nyomán kirobbant zavargásra, utcai villongásokra gondolnunk. 

Végül a politikát és a politikai életet is meg kell említenünk, mint potenciális konfliktus- és 

veszélyforrást: pl. sok országban nincs meg az elégséges szintje a kisebbségek képviseletének. 

(Az egyre inkább erősödő kisebbségi csoportok politikai erőként először csak helyi szinten 

jelenhetnek meg, azonban, ha már kisebbségi pártként az ország parlamentjébe is bejutnak, 

azzal igencsak átrendezhetik a politikai erőviszonyokat: a nagy politikai pártok 

engedményekre kényszerülnek, és a kisebbségi pártoknak javul az érdekérvényesítő 

képességük.
88

 ) 

 

Következtetések 

1. A társadalmi konfliktusok kialakulása, a jól-létre való törekvés, a biztonságra való 

igény a versenyképesség megtartása és a társadalmi fejlődés szorosan összefüggő 

kérdések. A társadalmi biztonság szektora igen érzékenyen szektor; állandóan változik 

nemcsak a saját jellemzői, hanem a kölcsönösség miatt a többi szektor miatt is. 

2. A biztonság komplex és szektorális jellege régi és új típusú kihívásokkal találja magát 

szembe – új megoldások szükségesek, amelyek szorosan igazodnak az uniós 

szabályzáshoz és a civil szféra érdekeihez is. 

3. A biztonság objektív és szubjektív létezése, illetve észlelése közötti „szakadék” ne 

mélyüljön. Korrekt tájékoztatás. a politikai retorika és a média felelőssége e téren 

kiemelendő. 

4. A kutatásom alapjául szolgáló vizsgálatok megmutatták, hogy az idegenekkel 

szembeni nyitottság vagy elutasítás az egyes országokat összehasonlítva változatos 

képet mutat. Magyarország esetében merev és intoleráns nézetekről kapunk képet. 

Cél: az intolerancia fokozatos megszüntetése. Nem egyszerű feladat, elsőként az 

oktatási rendszerben reformja szükséges (az autoriter, szelekciós jelleg, különböző 

okok miatti elkülönítés csökkentése, majd megszüntetése: a társadalom is sokszínű!!). 
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Folytatva a munkát az oktatási folyamat további szintjein is, bővítve a különböző 

kultúrák mélyebb megismertetésével. 

 

Ajánlásként 

Az Idegenellenesség pályázati munkában (lásd lenn hivatkozás) olvastam, hogy a Corvinus 

Egyetem átfogó szociológiai kutatása összevetette a bevándorlás motívumrendszerét a magyar 

társadalom attitűdjeivel. A vizsgálat tudományos megállapításai mögött „kiérezhető volt”, 

hogy Magyarországon úgy tud megjelenni az idegenellenesség, hogy alig vannak idegeneink. 

Kétszázezren élnek nálunk, ami a teljes lakosság két százaléka. Ugyanez az EU tagállamaiban 

4 százalék. A nagy európai országokban közel húszmillió bevándorló telepedett le jogszerűen, 

s közel tízmillió uniós állampolgár él más EU-tagállamokban. Miközben Európában 4-4 és fél 

millió illegális bevándorlóval kell számolni, s évente félmillió embert tartóztatnak le 

jogellenes határátlépésért, minket nem sújtanak nagy migrációs hullámok.
89

 

A kutatásvezető véleménye szerint amennyiben valóban tenni kívánunk valamit a 

megkülönböztetés és a hátrányos bánásmód, a diszkrimináció ellen, akkor tisztában kell 

lennünk azzal, hol és milyen módon keletkeznek és maradnak fenn azok a gondolkodás- és 

cselekvésmódok, melyek legitimálják az emberek szemében a megkülönböztetést. „Semmire 

sem jutunk, ha csak regisztráljuk, mennyire tartják távol maguktól a „többségiek” a 

„kisebbségieket”. A társadalmi távolságok mérése ezért nem visz közelebb a megoldáshoz.”
90

 

  

Akkor mi visz közelebb a megoldáshoz? Válaszom Jean Monnet szavai: „Csak azon 

változások között választhatunk, amikbe belekényszerülünk, vagy amiket képesek voltunk 

akarni és véghezvinni.”  
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