
 

 

 

MIGRÁCIÓS SZEMLE 

 

Német Szövetségi Statisztikai Hivatal: Folyamatos a migrációs hátterű személyek 

számának növekedése 

A német statisztikai hivatal (Destatis) jelentése szerint a 2019-es évben újfent növekedett 

az országban élő migrációs hátterű személyek száma, mely elérte a 21,2 millió főt. A tavalyi 

év során tapasztalt 2,1%-os emelkedés a 2011 óta mért legalacsonyabb bővülési ütem. A 

hivatal szakértőinek felmérése szerint a migrációs hátterű személyek több mint fele 

rendelkezik német állampolgársággal. A rendelkezésre álló adatok alapján a legtöbb 

bevándorló (uniós és nem uniós) európai országokból érkezett. A legnagyobb kibocsátó 

országok Törökország, Lengyelország, illetve az Orosz Föderáció. A migrációs hátterű 

személyek nagy számban foglalkoztatottak olyan szakmákban, amelyek különösen nehéz 

helyzetbe kerültek a koronavírus-járvány miatt.  

Destatis: Bevölkerung mit Migrationshintergrund 2019 um 2,1 % gewachsen: schwächster Anstieg 

seit 2011 (A jelentés itt érhető el.) 

  

Az adatgyűjtés módja 

A Szövetségi Statisztikai Hivatal az adatok összegyűjtéséhez a mikrocenzusos eljárást alkalmazza. A 

mintavételes kutatás keretében a németországi népesség hozzávetőlegesen 1%-át mérik fel évente, 

majd az így kapott adatokat extrapolálják, hogy a teljes népességre vonatkoztatható statisztikát 

állítsanak elő.  

A Hivatal a migrációs háttér tágabb definícióját alkalmazza, mely szerint azok a személyek is 

migrációs hátterűként kerültek nyilvántartásba, akiknek legalább az egyik szülője külföldi, honosult 

vagy örökbefogadás útján német állampolgár. A Destatis tehát azokat a személyeket tekinti 

migrációs hátterűnek, akik vagy maguk külföldiek, vagy legalább az egyik szülő nem német 

állampolgár. A tágabb meghatározás további 1,2 millió személyt ad hozzá a szűkebb meghatározás 

szerinti mintegy 20 millió személyhez.  

A Destatis 2005-től 4 évente közölt adatokat a migrációs hátterű személyek arányáról 

Németországban, azonban 2017 óta évente készítenek jelentést a témában, lehetővé téve a 

népességben zajló változások átfogó és folyamatos feltérképezését.  

Migrációs hátterű személyek aránya a népességben 

A Szövetségi Statisztikai Hivatal felmérései szerint 2019-ben 21,2 millió ember rendelkezett 

migrációs háttérrel Németországban, mely szám a lakosság 26%-ának felel meg. A jelentés szerint 

ez 2,1%-os növekedést jelent az előző évi méréshez képest (2018: 20,8 millió fő). A Hivatal szakértői 

szerint ez 2011 óta a legalacsonyabb ütemű növekedés.  

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/07/PD20_279_12511.html


 

 

 

A felmérés szerint a migrációs háttérrel rendelkező lakosság 52%-a (11,1 millió fő) rendelkezik 

német állampolgársággal, míg a maradék 48%-ot a külföldiek alkotják. Az adatok szerint a migrációs 

hátterű külföldiek 85%-a vándorolt be az országba, míg ez az arány a migrációs háttérrel rendelkező 

német állampolgároknál 46%.  

A migrációs hátterű német állampolgárok (11,1 millió fő) 51%-a születése óta rendelkezik német 

állampolgársággal. Esetükben azért beszélhetünk migrációs háttérről, mert legalább az egyik szülő 

külföldi, honosult, örökbefogadó vagy (későn) hazatelepített német. A fennmaradók 25%-a 

honosítással, 23%-a hazatelepítéssel, 1%-a pedig örökbefogadás útján szerzett német 

állampolgárságot.  

Kibocsátó országok 

A 21,2 millió migrációs hátterű személy 65%-a (13,8 millió fő) egy másik európai országból 

származik (közülük 7,7 millió más uniós tagállamból). A migrációs háttérrel rendelkezők 22%-a (4,6 

millió fő) ázsiai hátterű, többségük (3,2 millió fő) közel-keleti. A bevándorlók 5%-a, azaz közel 1 

millió ember afrikai gyökerekkel rendelkezik. A fennmaradó 600 ezer migrációs háttérrel rendelkező 

személy (3%) Észak-, illetve Latin-Amerikából, valamint Ausztráliából érkezett. A legnagyobb 

kibocsátó országok Törökország (13%), Lengyelország (11%), valamint az Orosz Föderáció (7%).  

Bevándorlók a munkaerőpiacon 

A Destatis által készített felmérés szerint a bevándorlási hátterű személyek nagy számban dolgoznak 

olyan szakmákban, amelyeket a koronavírus-járvány fokozottan érint. Például 2019-ben a 

takarítással foglalkozók 55%-a volt migrációs hátterű. Emellett a bevándorlók nagyszámban (38%) 

vannak jelen a raktározásban, az élelmiszer- és luxusélelemiszer előállításban. A migrációs hátterű 

személyek felülreprezentáltak az idősgondozás területén is (28% folytat ilyen keresőtevékenységet). 

Az adatok szerint a bevándorlók több szakmában alulreprezentáltak, ilyen például az oktatás (11%), 

illetve a különböző bűnüldöző feladatok (7%).  

  


