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 Városfejlődés migrációs elemei
 Előnyök kiaknázása – negatív hatások enyhítése
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Forrás: Eurostat (urb_cpopcb)

Fővárosok népességeinek megoszlása állampolgárság szerint  (%)Adatok
•forrása
•minősége
•értelmezési környezete

Városkutatás dimenziói

Migráns, külföldi, ingázó…

Munkerőpiaci adatok kezelése

Szegregáció kutatása

Feltételrendszerek  / törekvések értékelése
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demográfia

fiskális hatások

biztonság

vállalkozások

családmodell

munkaerőpiac

szegregáció

társadalmi feszültség

értékrendek /kultúrák

lakáskérdés 

bürokrácia

élhető város

illegalitás

règiòk 

infrastruktúra

migrációs faktor pozitív hatás negatív hatás 

külföldi oktatók

- oktatás színvonala

- nemzetközi hálózatok

- befektetők vonzása

- hazai oktatók  háttérbe 

szorulása

- karrier/jövedelem pr.

külföldi tanulók, 

hallgatók

- helyi multiplikátor hatás 

- heterogenitás, 

innovációs bázis

- aktív keresők száma nő

- oktatási színvonal 

- tandíjbevezetési 

konfliktusok

- informális szektor 

külföldi 

munkavállalók, 

felsőfokú v.

- költséghatékonyság

- innovációs bázis

- értékrend

- alacsony bérsávok 

- továbbképzési igény 

külföldi 

munkavállalók, 

alapfokú v.
… 

- termelékenység

- helyettesíthetőség

- munkanélküliség 

- szegénység

- fiskális hatások
tudás

Dimenziók…

Migráció és városfejlődés
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A „migráns“…

Fotó: Vellai Àdám 

Fontosabb bevándorlási célok 
(jogi státusz)

EGT (és Svájc) állampolgárai

huzamos / végleges letelepedés

hosszú távú tartózkodás

átmeneti letelepedési célok

menekültügy / humanitárius alapú

szezonális munkaerő / ingázók 

illegalitás

Gyakorta használatos mutatók

• Határátlépések 

• Új migránsok 

• Külföldi munkavállalók

• Menekültek (kényszervándorlás)

• Állampolgársági eljárás

Háttér?
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A „migráns“… 

1. generációs migráns 2. generációs migráns 

Migrációs háttér nélküli 
népesség

Migrációs háttérrel rendelkező népesség 

Teljes népesség

Fogadó ország állampolgárai Külföldi állampolgárok (!)

Fogadó országban
születettek

Külföldön 
születettek

Külföldön 
születettek

Fogadó országban
születettek
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Migráns = munkaerő?

Csoportismérvek

Gazdaságilag aktívak

Aktív munkakeresők

Küldő ország (állampolgárság)

Területi koncentráció

Jogi státusz vs. letelepedési cél

Végzettségek

Tapasztalat a fogadó országban

Vállalkozási forma

Gazdasági ág

Más értelmezési környezet

 átlagéletkor 

 elhelyezkedés

 vállalkozók aránya

 1. generáció hatása

 végzettség, tapasztalat elismerése

 karrier, jövedelem

 Asszimiláció-hipotézis 

(Borjas 1995, Hofer et al. 2013)
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Szegregáció elemzése

• Térbeli koncentráció 

• A tér és funkciói

• Társadalmi integráció hiánya

• Egyenlőtlen esélyek (oktatás, egészségügy)

• Pillarizáció 

• Jövedelmi helyzet Munkavállalók jövedelme? 

 Ekvivalens jövedelem

 Környezet / befolyásoló faktorok

• Fiskális hatások  Idősoros elemzések?

 Területi eltérések

 Migrációs ismérvek 



állami szint szubnacionális szint

jogalkotás bevándorlás, munkajog...
szociális támogatások,   
területrendezés...

prioritások
saját kultúra, nyelvtudás, 
egészségügy...

közigazgatás, szereplők 
informálása ...

kommunikáció feltételek ismertetése együttműködés

célcsoport végzettség szerint... etnikum, nemek szerint...

Az intézkedések elemzése

Patay Tünde

 Kiadások nagysága (nyelvtanfolyamokra…), DE:  



MIPEX 
(Migrant Integration Policy Index)

• Munkaerő mobilitása

• Családegyesítés

• Közoktatás

• Politikai részvétel

• Huzamos tartózkodás

• Àllampolgárság megszerzése

• Diszkrimináció-ellenes törekvések

+ Egészségügy

 Sajátosságok ismerete

Intézkedés = változás?
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MIPEX-értékelés

Rangsor 2014 Pontszám
Változás 2010-

2014

1 Svédország 78 0  

2 Portugália 75 1

3 Ùj-Zéland 70 0

4 Finnország 69 2

5 Norvégia 69 -1

6 Kanada 68 -1

7 Belgium 67 2

8 Ausztrália 66 0

9 USA 63 1

10 Németország 61 3

11 Spanyolország 60 0

12 Hollandia 60 -8

13 Dánia 59 10

14 Olaszország 59 1

15 Luxemburg 57 2

16 UK 57 -6

23 Magyarország 45 1
Forrás: www.mipex.eu



Törekvések és intézkedések értékelésének további módszerei:

• Zaragozai Nyilatkozat 

• egyéb statisztikák

• politikai prioritások

• kompetenciák változása (decentralizáció)

• migrációhoz kapcsolható koncepciók fejlődése

• integráció közvetlen kutatása

• társadalomtudományi kutatások

 Célcsoport? Terület? Cél? Érdekcsoport? 

Intézkedés = változás?
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