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Joggal teheti fel a kérdést az olvasó, miért kell 
recenziót írni egy bevándorlással foglalkozó könyvrıl, 
mikor idegenek szinte nincsenek is Magyarországon, nem-
hogy olyan problémák merülnének fel velük kapcsolatosan, mint amilyenek a 
fejlettebb európai államokban (pl. Franciaország) fordulnak elı.1 Nálunk nem 
léteznek komoly migrációhoz köthetı etnikai feszültségek, becsületgyilkosságok 
vagy az idegen bevándorlókhoz köthetı látványos bőncselekmények, sıt a 
vidéki városokban még mindig kíváncsian megfordulnak az emberek 1-1 ott 
ritkán feltőnı afrikai származású ember után. 

Ennél azért sokkal árnyaltabb a kép, mivel hazánk is csatlakozott az 
Európai Unióhoz, így az ott meglévı menekültügyi problémák, a kezelésük, 
illetve az ezzel kapcsolatos törvényalkotási feladatok, bár másképpen, de nálunk 
is jelentkeznek. Ennél még fontosabb az a tény, hogy Európa más országaihoz 
hasonlóan a mi társadalmunk is elöregedıben van, a népesség pedig egyre 
gyorsabban fogy, aminek a társadalmi következményei egyre szembetőnıbbek. 
Ha ez a tendencia folytatódik, akkor a még mőködı elosztórendszereink fenn-
tarthatatlanokká válnak és a magyar társadalom hatalmas krízis elé néz. Sajnos 
hazánk nem rendelkezik a migrációval kapcsolatosan semmilyen stratégiával, de 

                                                
1 2005 novemberében több héten keresztül tartó forrongások törtek ki Franciaország szerte egy félre 

sikerült rendıri intézkedés nyomán, ahol két arab bevándorló veszítette az életét egy trafóházban 
áramütés miatt, miközben menekültek az ıket betörés miatt üldözı rendırök elıl. A lázadás gyorsan 
elterjedt az országban: több száz gépjármővet, közintézményeket (óvodákat, polgármesteri hivatal, 
rendırszoba, stb.), boltokat és más épületeket gyújtottak fel a muzulmán tüntetık, összecsapások 
voltak Párizsban, Nantes-ban, Rennes-ben, Toulouse-ban, Lyonban, Lille-ben és Strasbourg-ban is. 
A normandiai Évreux-ben is több sebesültje volt a hatóságok és a baseball-ütıkkel felfegyverzett 
fiatalok összecsapásainak, miközben súlyosan megrongáltak egy nagyáruházat, egy postahivatalt és 
két iskolát. Gyújtogatásokról érkezett jelentés még olyan, korábban különösen nyugodtnak tartott 
városokból is, mint Avignon, Nizza és Cannes. Magyar vonatkozása is volt az eseményeknek, mivel 
a tüntetık felgyújtották Victor Vasarely magyar festımővésznek, az op-art szülıatyjának egykori 
mőtermét is a francia fıvároshoz közeli Annet-sur-Marne-ban. Az okozott károkat több millió 
euróra becsülték. Sajnos az összecsapások során többen is az életüket veszítették. A francia 
társadalom ekkor szembesült igazán azzal a ténnyel, hogy a korábbi gyarmatairól származó 
muzulmán bevándorlók többsége nem kíván integrálódni az ıket befogadó közösségbe, sıt 
ellenségesen viszonyulnak ahhoz. 
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még a tervezés alapkövetelménye, a helyzetfelmérés tekintetében is komoly 
hiányosságok vannak, ahogyan erre a szerzı is utal a könyvében. 

Hogyan lehetne pótolni a természetes fogyást, illetve az „agyelszívás” 
vagy csak a jobb megélhetés miatti kivándorlás hatásait? Milyen bevándorlókat 
engedjünk be az országba? Egyáltalán megválogathatjuk ıket? Mi legyen a 
határokon túli magyarokkal, mi a jobb: ha maradnak a szülıföldjükön, avagy ha 
hazánkban próbálnak érvényesülni? Egyáltalán mennyi bevándorlóra lenne 
szükségünk, mennyit tudna a társadalom kockázatmentesen integrálni? Milyen 
kockázatokat hordozhat magában egy nagyarányú bevándorlás? A bevándorlás 
egyáltalán választ jelenthet-e a meglévı problémáinkra vagy még többet 
generál? Ezekre és más kérdésekre igyekszik a szerzı választ adni a könyvében, 
melynek elolvasása után bár szakértık nem leszünk a bevándorlási kérdésekben, 
de egy kissé beavatottnak érezhetjük magunkat. 

A bevezetésben a szerzı tisztázza a migráció és a bevándorlás fogalmait, 
majd egy gyors betekintést biztosít az európai és a hazai tapasztalatokba. Itt, a 9. 
oldalon olvashatunk elıször arról, hogy „ma már egyre több országban eviden-
cia, hogy a multikulturalizmusra épülı társadalom mítosza megdılt, gyakorla-
tilag párhuzamos társadalmak jöttek létre, amelyek kultúrája szögesen szemben 
áll egymással.” Az európai országok egyenkénti, illetve közös fellépését is 
nyomon követhetjük (Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum, stb.). 

A második fejezetben az európai és hazai migrációs és demográfiai 
folyamatokat mutatja be, érthetı tiszta stílusban. A fejezet és egyben a könyv 
erıssége, hogy Wetzel rendkívül sok adatot, táblázatot és diagramot használt fel, 
amelyek még biztosabb alapra helyezik az általa megfogalmazott állításokat. Itt 
olvashatunk az iszlám európai terjeszkedésérıl, annak reális kockázatairól, amit 
az egyre jobban radikalizálódó muzulmán közösségek jelentenek, természetesen 
az európaiak körében egyre növekedı idegenellenességrıl sem hallgat a szerzı. 
A magyarországi helyzet vizsgálatakor Wetzel kijelenti hogy „hazánk jelenleg 
az egyik legrosszabb helyzetben van a népesedési helyzet területén Európában, 
mivel nálunk csak Németország rendelkezik kedvezıtlenebb mutatókkal. Éppen 
ezért a koherens nemzetstratégia megalkotására mindenképpen égetı szükség 
van, amelynek a népesedés és az ezzel összefüggı bevándorlás-politikai része a 
legfontosabb lehet hazánk jövıje szempontjából.”2 Itt szembesülünk azzal is, 
hogy a magyarországi demográfiai statisztikák sokkal rosszabbak lennének, ha 
az elmúlt 20 évben nem érkezett volna jelentıs számú magyar származású 
bevándorló a szórvány magyarságból, illetve a magyarok híres röghöz kötött-
sége miatt csak kevesen választották az elvándorlást. 

A harmadik fejezetben a hazai idegenrendészet történetét dolgozta fel a 
szerzı, ahol a külföldiek tartózkodásáról szóló elsı szabályozásokat, az állam-
polgársági törvényeket, a letelepedések szabályozását, és az idegenrendészeti 

                                                
2 Dr. Wetzel Tamás: A bevándorlás kérdése Magyarországon, 22-23. o. 
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törvényeket ismerhetjük meg. Különösen érdekes a Külföldieket Ellenırzı 
Országos Központi Hatóság történelmérıl, illetve a II. világháború utáni idegen-
rendészet mőködésérıl írt részek. Itt követhetjük részletesen nyomon a külön-
bözı rendeleteket, amelyek a migrációs politikánkat szabályozták az elmúlt 
évtizedekben. Ebben a fejezetben kapott helyet a magyar migrációs stratégia is, 
amelyrıl a szerzı bár kritikusan ír, annak megállapításaival kénytelenek 
vagyunk egyetérteni. 

A negyedik fejezetben olvashatunk a migrációval kapcsolatos uniós politi-
káról, annak kialakulásáról, történelmérıl és az azt érı fontosabb kihívásokról. 
E gondolatmenetet követve kapunk több információt arról, hogyan hat az uniós 
jog a hazai idegenrendészeti jog fejlıdésére, és milyen kodifikációs tevékeny-
ségeket kell/kellene végezniük a magyar jogalkotóknak, illetve itt olvashatunk a 
bevándorlási paktumról is. 

Az ötödik fejezetben a magyarországi jogszabályi háttért mutatja be 
Wetzel, az általános idegenrendészeti szabályozást, a letelepedést és a szabad 
mozgást, tartózkodást szabályozó rendelkezéseket. Megtudhatjuk, mi a különb-
ség a bevándorlás és a letelepedés között, illetve több olyan fogalmat is tisztáz a 
szerzı, amelyek az átlagemberek számára nem annyira ismertek. 

A hatodik fejezetben ismerhetjük meg a hazai migrációs statisztikákat, a 
migrációval kapcsolatos kutatásokat és felméréseket, amelyeket nem hagyha-
tunk figyelmen kívül, és amiket a hazai migrációs politika megalkotásánál a 
törvényhozóknak ajánlatos lenne szintén figyelembe venni. 

A hetedik, összegzı fejezetben foglalkozik a szerzı a migrációs straté-
giánkkal, a stratégiai tervezéssel (vagy inkább annak hiányával) a bevándorlók 
integrálásának kérdéseivel és olyan alapvetı kérdésekre keresi a választ, mint: 
Mennyi bevándorlóra van elméletileg szükség? Szükség van-e nagyobb mérető 
bevándorlásra? Milyen bevándorlókat preferáljunk? Milyen eszközöket lehet 
felhasználni vagy milyen legyen az integrációs politikánk? Külön ismerteti az 
idegenrendészeti szervek szervezetét, illetve a törvényi szabályozásokat, párhu-
zamokat vonva a hazai és nemzetközi tapasztalatok között. 

A további fejezetekben találhatóak a felhasznált jogszabályok, jogesetek, 
illetve az ábra és táblázatmutató, a bibliográfia és a jegyzetek, amelyek maguk-
ban is csak 20 oldalt tesznek ki, ezzel is bizonyítva a szerzı által végzett kutatás 
alaposságát. A pécsi IDResearch Kft. kutatómőhelye által 2011-ben megvaló-
suló „Feketén-fehéren – Itt vagyunk!” migrációs projekt keretében, az Európai 
Integrációs Alap támogatásával megjelentetett könyvet tudom javasolni mind-
azoknak, akik akár munkájuk, akár érdeklıdésük, vagy tanulmányaik miatt 
foglalkoznak a migráció és a bevándorlás kérdéseivel, azok Magyarországra 
gyakorolt hatásával. 

Dr. Wetzel Tamás: A bevándorlás kérdése Magyarországon, IDResearch 
Kft/Publikon Kiadó, Pécs, 2011, 2790 Ft. 




