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A Századvég „Európa 

Projekt” elnevezésű 

nagymintás közvélemény-

kutatásában 30 ezer embert 

kérdeztek meg a migrációval 

összefüggésben. Ebből 

kiderült, hogy az európai 

társadalmak több fontos 

területen egyetértenek a 

migráció tágabb 

kérdéskörében. Például a 

többség egyértelműen 

gazdasági bevándorlásként  

látja a jelenleg Európát célzó 

illegális migrációt, az Európai 

Uniótól pedig hatékonyabb 

fellépést, azon belül is 

sikeresebb határvédelmet vár. 

A menedékkérők szétosztása 

már felszínre hozza a 

„nyugatiak” és a „keletiek” 

közötti megosztottságot, 

rámutatva az egyik fontos 

okra, amiért a kvóták nem 

jelenthetnek kiutat a 

migrációs válságból az EU és 

tagállamai számára. 
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1. BEVEZETÉS 

A migráció (pontosabban: bevándorlás) kérdése továbbra is erőteljesen jelen van az európai 

közbeszédben. Ez rávilágít arra, hogy bár 2015-2016 után jelentősen sikerült csökkenteni 1 az 

Európai Unió (EU) területére történő illegális érkezések számát, a probléma messze nem oldódott 

meg. Másrészt fontos hangsúlyozni, hogy az illegális migráció megítélését nem is elsősorban maga 

a folyamat, hanem a „végeredmény”, vagyis a bevándorlás mindennapi tapasztalatai – illetve az 

azokról alkotott elképzelések, percepciók – formálják. Így sokkal meghatározóbb például az, hogy 

milyen benyomással rendelkeznek az európaiak az integráció sikerességéről, vagy éppen hogyan 

vélekednek a közbiztonsági helyzet alakulásáról. A migráció olyan fontos társadalmi kérdéssé és 

politikai témává vált az elmúlt öt évben, amely alkalmas arra, hogy komoly vitákat generáljon  – 

tagállamokon belül és azokat átívelően egyaránt. Ebben – az objektív/szubjektív társadalmi valóság 

mellett – kiemelt szerepet játszottak a brüsszeli és tagállami politikusok, valamint a média is. A 

téma iránti érdeklődést és az ahhoz kapcsolódó aggályok erősségét mutatja, hogy a bevándorlás 

kérdése a koronavírus-járvány idején is a TOP 3-ban tudott maradni az EUROBAROMETER 

2020 nyári felmérésében.2 

 

2. A KUTATÁS 

2016 első felében a Századvég Alapítvány vezetésével az Európai Unió 28 tagországára kiterjedő 

közvélemény-kutatás készült azzal a céllal, hogy megvizsgálja az európai állampolgárok véleményét 

az unió jövőjét leginkább érintő kérdésekben. A Project28 közvélemény-kutatás egyedülálló 

módon, az eddigi legszélesebb körben, országonként 1000, azaz összesen 28 000 véletlenszerűen 

kiválasztott, felnőtt korú személyt kérdezett meg. A vizsgálat legfontosabb céljai közé tartozott 

megismerni a társadalom konjunktúraérzetét, feltérképezni az Európai Unió teljesítményével, a 

migrációs válsággal és a növekvő terrorizmussal kapcsolatos lakossági attitűdöket. A Századvég 

Alapítvány – a magyar kormány megbízásából – 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben ismét elvégezte 

a kutatást, mely továbbra is az európai politikai és társadalmi közbeszédet leginkább meghatározó 

témákra reflektált.  

2020-ban, immár Európa Projekt néven folytatódik a felmérés, melynek célja ezúttal is a 

kontinensünket érintő legjelentősebb közéleti kérdésekkel kapcsolatos lakossági attitűdök 

feltérképezése volt. A társadalom konjunktúraérzete, az Európai Unió teljesítménye, továbbá a 

                                                
1 Míg 2015-ben összesen több mint 1,822 millió illegális határátlépést regisztráltak az EU külső határain, addig 2019-ben ez 
a szám már csak mintegy 142 ezer volt. A benyújtott menedékkérelmek száma is komoly csökkenést mutatott, azonban az 
magasabb szinten stabilizálódott (a két statisztika korrelál, de praktikus okokból jelentősen eltérhetnek). 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf (letöltve: 
2020.12.01.)  
2 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyk
y/2262 (letöltve: 2020.12.01.) 

https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2262
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2262
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migrációs krízis megítélése mellett – igazodva az Európát érintő legújabb kihívásokhoz – az idei 

közvélemény-kutatás meghatározó témája a koronavírus-járvány, a klímaváltozás, valamint az 

antiszemitizmus jelensége. A 2020-as kutatás az Európai Unió tagországai mellett az Egyesült 

Királyságra, Norvégiára és Svájcra terjedt ki, így összesen 30 000 véletlenszerűen kiválasztott, 

felnőtt korú személyt kérdezett meg CATI – módszerrel. 

A kutatásban külön blokkot képviselt a migráció (bevándorlás) kérdése. Az alábbiakban a 

legfontosabb eredményeket elemezzük. A Századvég korábbi években folytatott Project28 

kutatásának köszönhetően több kérdésnél idősorosan is rendelkezésre állnak adatok, így ahol 

lehetséges és releváns, kitérünk a migráció megítélésének változásaira, trendjeire is. 

 

3. A BEVÁNDORLÁS MEGÍTÉLÉSE 

A kutatás alapján megállapítható, hogy az illegális migráció továbbra is komoly aggályokat szül az 

európaiak körében: rendkívül magas válaszarányok születtek arra a kérdésre, hogy mennyire ítélik 

aggasztónak a saját országukba történő illegális bevándorlást. A „nagyon aggasztó” vagy „inkább 

aggasztó” választ adók összesített aránya 2016 óta nem csökkent jelentősen, még idén is 75 

százalékon állt (1. ÁBRA). 

1. ÁBRA 

 

Bár az egyes országcsoportok között érezhető különbséget tapasztalunk az illegális bevándorlók 

beáramlásának megítélésében, látható, hogy a visegrádi országoknál is a megkérdezettek közel 
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kétharmada (65 százaléka) jelölte meg a „nagyon aggasztó” vagy „inkább aggasztó” lehetőséget (2. 

ÁBRA).3 

2. ÁBRA 

 

 
A V4-eknél megfigyelhető – az európai átlaghoz képest némiképp mérsékeltebb aggodalom – azzal 

magyarázható, hogy a földközi-tengeri frontországokra nehezedő migrációs nyomás meghaladja a 

közép-európai térségben tapasztalhatót (részben ez utóbbi országok földrajzi elhelyezkedése, 

részben pedig migrációs politikájuk hatékonysága nyomán – lásd Magyarország), vagyis a visegrádi 

együttműködés polgárai reálisan mérik fel országaik migrációs helyzetét. Ezt erősíti, hogy az 

alapítók és az integrációhoz még a 20. században csatlakozók hagyományos célországoknak 

tekinthetők, így ott az illegális bevándorlás problémája már 2015 előtt is ismert volt. Az országok 

szintjén – nem meglepő módon – egyértelműen a görögök vezetnek, akik közül 63 százalék nagyon 

aggasztónak, 25 százalék pedig inkább aggasztónak ítéli az illegális bevándorlók érkezését. 

Jelzésértékű, hogy a legkevésbé aggódó Luxemburgnál is 62 százalék az említett összesített 

válaszarány. 

A felmérés arra is rákérdezett, hogy az európaiak szerint milyen okból érkeznek bevándorlók a 

kontinensre. Míg 2016-ban (a migrációs válság második csúcsévében) a szűk többség (51 százalék) 

úgy gondolta, hogy az illegális migránsok többsége saját életét mentve menekült el hazájából az 

EU területére, addig 2020-ban már csak 37 százalék vélekedett így (3. ÁBRA). Ezzel 

                                                
3 A kutatás során a posztszocialista országokon belül külön is összesítésre kerültek a visegrádi négyek (vagyis Csehország, 
Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) válaszarányai. 
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párhuzamosan – igazodva az azóta napvilágot látott kutatások eredményeihez4 – folyamatosan nőtt 

azok aránya (47 százalékról 57 százalékra), akik szerint a legtöbben gazdasági céllal, illetve a 

szociális juttatások miatt érkeznek (2017-től már az így vélekedők vannak többségben). Az adatok 

a „menekültválság” kizárólagos narratívájának tarthatatlanságára hívják fel a figyelmet, miközben 

az európaiak valóságérzékelését is igazolják, hiszen a tagállami elismerési ráták alapján az érkezők 

többsége valóban gazdasági bevándorlónak tekintendő.5 

3. ÁBRA 

 

Érdemi különbség mutatkozik a V4-ek és a többi tagállam válaszarányai között: míg az EU 27 

tagországa és Egyesült Királyság csoportban 57 százalék és 37 százalék az arány a gazdasági 

bevándorlás „javára”, addig a visegrádiaknál 68 százalék és 26 százalék. Figyelemreméltó, hogy a 

legmagasabb válaszarány Lettországban (79 százalék) és Litvániában (77 százalék) született, de a 

harmadik balti állam, Észtország is az élbolyban szerepel (az ötödik helyen, 70 százalékkal). (4. 

ÁBRA). Csupán hat országban, Romániában, Svédországban, Cipruson, Portugáliában, Máltán és 

Luxemburgban vannak többségben azok, akik szerint alapvetően üldöztetés elől menekülők 

érkeznek. E sorból Málta tűnik különösen érdekesnek, ahol 2020-ban jelentősen nőtt az illegális 

bevándorlás.  

                                                
4 Lásd például: https://www.libyaherald.com/2016/11/22/56-percent-of-migrants-in-libya-not-heading-for-europe-iom/  
(letöltve: 2020.12.01.) 
5 Az elismerési ráták alakulásáról bővebben lásd: https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends (letöltve: 2020.12.03.) 

https://www.libyaherald.com/2016/11/22/56-percent-of-migrants-in-libya-not-heading-for-europe-iom/
https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends
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4. ÁBRA 

 

 

4. VÁLSÁGKEZELÉS 

Az Európa Projekt arra is kíváncsi volt, hogy az európaiak hogyan értékelik az EU válságkezelési 

teljesítményét és lépéseit a migráció tekintetében. Az e körbe tartozó kérdésekre adott válaszok azt 

sugallják, hogy miközben a bevándorlás alapvetően tagállami hatáskörbe esik, az európaiak 

hatékony fellépést várnak el Brüsszeltől, és egyértelműen szerepet szánnak neki a válság 

megoldásában. Az eredmények tükrében kijelenthető, hogy – az elmúlt évek tapasztalataihoz 

hasonlóan – az európaiak többsége elégedetlen azzal, ahogy Brüsszel a migrációs válságot kezeli. 

Az uniós és brit válaszadók több mint kétharmada (67 százaléka) ítéli gyengének az EU fellépését 

ebben a kérdésben, ezzel szemben mindössze a 26 százalékuk elégedett Brüsszel migrációs 

politikájával (5. ÁBRA). 
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5. ÁBRA 

 

Az egyes országcsoportok között érezhető különbségek mutatkoznak. A bevándorlásban 

leginkább érintett Nyugat-, Észak- és Dél-Európában a válaszadók 70 százaléka adott „gyenge” 

osztályzatot Brüsszelnek, míg a volt szocialista tagállamokban és a V4-országokban ez az arány 58-

58 százalék (6. ÁBRA). Ez utóbbi eredményt – a migrációs érintettség különbözőségén túl – az 

uniós tagság melletti magas szintű elkötelezettségből fakadó optimista, idealisztikus attitűdök is 

magyarázhatják.  
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6. ÁBRA 

 
 

Érdekesség, hogy minden tagállamban többségben voltak azok, akik elégedetlenek az EU 

válságkezelésével, a legrosszabb bizonyítványt pedig két frontország, Görögország és Olaszország 

esetében állították ki a válaszadók: a görögöknél 82 százalék, az olaszoknál 81 százalék értékelte 

gyengének az Unió teljesítményét. A legkevésbé elégedetlenek az írek, a románok és a 

luxemburgiak voltak (a „kiváló” és „jó” osztályzatok összesített aránya esetükben sorrendben: 44 

százalék, 39 százalék és 45 százalék). A kutatás két fontos válságkezelési eszközre is rákérdezett: a 

határvédelemre és a szétosztási kvótákra. 

 

HATÁRVÉDELEM 

Az eredmények tükrében kijelenthető, hogy az európaiak szigorúbb fellépést várnak Brüsszeltől a 

határok védelme tekintetében, amely nélkül nem képzelhető el a migrációs krízis hatékony kezelése. 

Ennek megfelelően a válaszadók több mint háromnegyede (78 százaléka) egyetért azzal az állítással, 

hogy „az EU-nak hatékonyabban kell védenie az európai határokat”. A válaszarányokban érezhető 

különbség fedezhető fel az alapítók és 20. századi csatlakozók, illetve a posztszocialista országok 

között (7. ÁBRA). Utóbbiakban magasabb a hatékonyabb határvédelmet elvárók aránya, amely azt 

az összképet erősíti, hogy a határvédelem komoly elvárás Brüsszel felé – még akkor is, ha a külső 

(schengeni) határok megvédése alapvetően tagállami hatáskör. Ezt figyelembe véve a minimum, 

amit az európai polgárok elvárnak a brüsszeli vezetőktől, az a tagállamok támogatása ezen 

erőfeszítéseikben. 



 

 

HORIZONT 2020/24 

8 

7. ÁBRA 

 

Fontos megjegyezni, hogy a hatékonyabb határvédelmet elvárók aránya két külső határt őrző 

tagállamban a legmagasabb: Máltán (90 százalék) és Magyarországon (88 százalék). 

 

SZÉTOSZTÁSI KVÓTÁK 

A határvédelem mellett kialakult „összuniós” konszenzust nyomokban sem találjuk az EU által 

kidolgozott kvótajavaslat esetében. Az elmúlt években változott a terv megítélése: miközben a 

támogatók aránya 2020-ban 53 százalékon állt (ugyanannyin, mint 2016-ban, bár a köztes években 

egészen 45 százalékig is visszaesett), az ellenzőké pedig a 41 százalékos „csúcsról” 29 százalékra 

csökkent, feltűnően magas azok aránya, akik nem tudtak vagy akartak válaszolni (18 százalék) (8. 

ÁBRA). Az adatok arra utalnak, hogy továbbra is egy rendkívül megosztó javaslatról van szó. 
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8. ÁBRA 

 
 

A megosztottság jól kirajzolódik, ha megvizsgáljuk az egyes országcsoportok közötti válaszadási 

arányokat. A „régi” tagállamokban a kvótaterv támogatottsága 59 százalék, ezzel szemben a volt 

szocialista országokban és a V4 államaiban mindössze a válaszadók 30, illetve 28 százaléka helyesli 

Brüsszel terveit a menedékkérők kötelező elosztására. Érdekesség, hogy a visegrádi országokban 

pontosan kétszer akkora (56 százalék) a kvótaterv ellenzőinek tábora, mint a támogatóké, amely 

alapján kijelenthető, hogy a brüsszeli törekvések a menedékkérők kötelező szétosztására nem 

találkoznak a visegrádi együttműködés polgárainak elvárásaival (9. ÁBRA). 
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9. ÁBRA 

 
 

A törésvonal az országos szintű adatokban is szembeötlő. A menedékkérők szétosztását támogatók 

aránya Máltán (78 százalék), Németországban (76 százalék), Olaszországban (69 százalék), 

Görögországban (68 százalék), Ausztriában (66 százalék) és Spanyolországban (60 százalék) a 

legmagasabb. A javaslatot ezzel szemben nagy arányban elutasítják Csehországban (73 százalék), 

Magyarországon (73 százalék), Szlovákiában (71 százalék), Bulgáriában (62 százalék), 

Észtországban (60 százalék) és Lettországban (60 százalék).  

Jól látszik, hogy a frontországok és fontos bevándorlási célországok is felsorakoztak a javaslat 

mögött, hiszen az ő szemszögükből a kvóta elsősorban tehermentesítést jelent. A másik oldalon 

találjuk azokat a tagállamokat, amelyek elutasítják a tömeges (illegális) migrációt és a befogadást. 

Szembetűnő, hogy míg a külső határok védelme messzemenően alkalmas arra, hogy egy „közös 

uniós” migrációs politika alapját képezze, addig a kvóták rendszere továbbra is rendkívül megosztó. 

Mindez rávilágít arra is, hogy mi az egyik fő probléma az Európai Bizottság szeptemberben 

bemutatott migrációs javaslatcsomagjával.6 A külső határok védelmének fontosságát nem jeleníti 

meg kellő súllyal (mint az illegális migráció fékezésének kulcsfontosságú tényezőjét), a kvótát 

viszont egy de jure nem kötelező, azonban egy migrációs válsághelyzetben könnyen de facto 

kötelezővé váló – ún. kötelezően választható – szolidaritási elemként szerepelteti. Ez utóbbi elem 

nem egyeztethető össze a visegrádi országok – különösen Magyarország – polgárainak az elmúlt 

években körvonalazódott álláspontjával. 

                                                
6  https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-
adopted-23-september-2020_en (letöltve: 2020.12.01.) 

https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_en
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5. STRATÉGIAI VÍZIÓ 

Az Európa Projekt a népességcsökkenés és a migráció összefüggését is vizsgálta. A válaszadók 

többsége szerint a népességfogyást nem bevándorlással, hanem a születendő gyermekek számának 

növelésével kell megoldani (10. ÁBRA). Az így vélekedők aránya 53 százalék a „régi” 

tagállamokban, míg a volt szocialista és a visegrádi országokban érezhetően magasabb (74 százalék 

és 72 százalék). A különbséget a bevándorlással szemben hagyományosan megengedőbb nyugat-

európai attitűd magyarázhatja, tükrözve azt a tényt, hogy a „régi” tagállamok egy részében a 

multikulturalizmus sok évtizede létező realitás, egyfajta társadalmi adottság. Emellett a migrációs 

válságot követően felerősödő társadalmi (különösen integrációs) feszültségek – összeadódva a 

korábban felhalmozódókkal – erősíthették a később csatlakozó tagállamok ellenérzéseit a tömeges 

bevándorlással szemben (melyből – szemben Nyugat-, Észak- és Dél-Európával – a „keletiek” 

teljesen kimaradtak a 20. század közepétől). A migráció helyett a gyermekvállalás elősegítését 

támogatók aránya Magyarországon a legmagasabb (89 százalék), melyet Bulgária (88 százalék) és 

Lettország (84 százalék) követ. Az ír és brit megkérdezettek relatív többsége (40 és 38 százalék) 

azonban a bevándorlás ösztönzésében látja a népességfogyás megállításának megoldását. 

10. ÁBRA 

 

 

Ezzel összefüggésben a kutatás a következő állításnál is kikérte a megkérdezettek véleményét: „Az 

Ön országa a belső erőforrásokra támaszkodjon és a helyi családokat támogassa a bevándorlás helyett”. A 
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válaszadók meghatározó többsége (69 százaléka) alapvetően egyetértett az állítással, ugyanakkor itt 

is visszaköszönt az egyes országcsoportok közötti hangsúlybeli különbség: a „régi” tagállamok 65 

százalékos arányával szemben a posztszocialista országokban a megkérdezettek 81 százaléka, míg 

a visegrádiakban 78 százaléka értett egyet az állítással. Kijelenthető tehát, hogy az egykori szocialista 

tömb válaszadói – így a magyarok is – a családok védelmét, illetve támogatását alapvető elvárásként 

fogalmazzák meg kormányaikkal szemben, a demográfiai, valamint az ezzel összefüggő gazdasági 

nehézségek leküzdésének kulcsát nem a bevándorlás ösztönzésében látják (11. ÁBRA). 

11. ÁBRA 

 

A tagállami szintű válaszarányok természetesen megerősítik és részletesen megjelenítik a fenti 

megfigyelést. A belső erőforrások támogatása különösen népszerű Magyarországon (91 százalék), 

Lettországban (90 százalék), Bulgáriában (90 százalék), Szlovákiában (89 százalék), Romániában 

(88 százalék) és Csehországban (87 százalék). A vizsgált 28 ország közül egyedül Luxemburgban 

nem haladja meg az állítással egyetértők aránya az 50 százalékot, azonban erről az országról is 

elmondható, hogy a válaszadók relatív többsége (47 százaléka) a bevándorlás helyett a családok 

támogatásában látja a jelentkező kihívások megoldásának a kulcsát.  

Feltűnő, hogy Nyugat-Európában rendre 10 százalék feletti a „nem tudja/nem válaszol” 

válaszaránya, ugyanakkor összességében kijelenthető, hogy az európaiak saját kormányuktól az 

őshonos társadalom támogatását, segítését várják el, és nem a bevándorlás ösztönzését. Ennek 

tükrében különösen izgalmas, hogy a közelmúltban bemutatott európai bizottsági javaslat 7  a 

                                                
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2178 (letöltve: 2020.12.01.) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2178
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bevándorlók integrációjának (pl. lakhatásának) jelentős mértékű támogatását irányozza elő a 

tagállamok számára, ami nyilvánvalóan nem áll összhangban a fenti válaszarányokkal, így jelentős 

közéleti és politikai viták forrása lehet a jövőben. 

 

6. ÖSSZEGZÉS 

A fentiekben bemutatott közvéleménykutatási eredmények alapján kijelenthető, hogy az európai 

társadalmak több fontos területen egyetértenek a migráció tágabb kérdéskörében. Például a 

többség egyértelműen gazdasági bevándorlásként látja a jelenleg Európát célzó illegális migrációt, 

az Európai Uniótól pedig hatékonyabb fellépést, azon belül is a határok sikeresebb védelmét várja. 

A menedékkérők szétosztása már felszínre hozza a „nyugatiak” és a „keletiek” közötti 

megosztottságot, rámutatva az egyik fontos okra, amiért a kvóták nem jelenthetnek kiutat a 

migrációs válságból az EU és tagállamai számára. Mindemellett a válaszadók többsége részéről 

világos igény mutatkozik arra, hogy a demográfiai problémákat a születésszám növelésével 

kíséreljék meg megoldani, illetve a bevándorlás helyett a családokat támogassák. Utóbbiak 

különösen a posztszocialista és a visegrádi országokban népszerűek, de Luxemburgtól eltekintve a 

nyugati tagállamokban is többségi véleményt képeznek. 
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